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 الكوفيُّــون يف كتاب سيبويه

 البحث ملخص

راسة املعّمقة مجيـ  املواعـ  الـر  ـرب سـيبويه فيهـا       يتناول هذا البحث بالد
 بالكوفيني أو أهل الكوفة يف كتابه من خالل قسمني:

كان القسم األول: الكوفيُّون يف القراءات؛ وقد عـر  فيـه البحـث وو ـ         
القراءات الر نسبها سيبويه هلم، وناقش مراد سيبويه بالكوفيني، وحبث التعليـل هلـذ    

عند سيبويه؛ مناقًشا مـا أبـدا  البـان،ون، خا بـا برأيـه يف  عليـل  ـني          النسبة اجململة
 سيبويه.

وكان القسم ال،اني: الكوفيُّون يف التصريف؛ و ناول البحث فيه نص سيبويه    
الونيد الذي  رب فيه برأي الكوفيني يف مسألة  صريفية، وربط البحث هـذا الـنص   

الر أبهم فيها سيبويه القائل، وبني البحث ما قاله باملسألة الر يشري هلا كالم سيبويه، و
النحويون يف  عيني املـبهم يف  لـا املسـألة؛  ـم بـني رأيـه يف  عيينـه، ومـراد سـيبويه          
بالكوفيني، و عليل عدم  صريح سيبويه بامسهم يف املسـألة  ـم  صـربه بتعييـنهم يف     

التصـريح بـأن    نصه الونيد،  م عر  البحث رأيه يف  عليـل ععـرا  العلمـاء عـن    
 سيبويه نقل عن الكوفيني.

 

 

 هـ01/0/0411هـ                                                    وُقبل للنشر يف 01/6/0414ورد البحث يف 
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Kufans (Alkufijun) in Sibawayh`s book 

Dr.Badr bin Mohammed Ibn Abbad Al-jabri 

Abstract 

This research examines in-depth all subjects that Sibawayh 

represent to the Kufans or the people of al-Kūfah in his book 

through two sections: 

The first section was: 

The Kufans in the readings; research has presented and 

documented the readings that attributed Sibawayh to them, and 

discussed Sibaway`s meaning for the Kufans. The research 

discusses the explanation for this attribution outlined in Sibawayh`s 

discussions, as indicated by the researchers, a ring in his opinion 

explaining the facts of Sibawayh. 

The second section was: 

The Kufans in Tasreef (form).The research dealt in with the 

only text in which Sibawayh  looked-up the Kufan`s opinion within 

the issue of Tasreef, and linking research this text with the  issue 

that indicates the words of Sibawayh, in which objected their view, 

the research clarified what grammarians said regarding the vague in 

that issue; then clarified his opinion  regarding  the vague on the 

appointing  and Sibawayh`s  stated opinion on the Kufan`s view 

even the explanation of their non-statement of Sibawayh`s  r name 

into the matter and then appointed by his statement in his only text, 

and then research views opinion into explaining  the reluctance of 

scientists declaring the Sibawayh opinion of  Kufans. 
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 تقدمة: 

استوقفين يف كتاب سيبويه )رمحه اهلل( نصوص يف القراءات والتصـريف يـذكر   
اهلل( فيها "الكوفيِّني"، ووجدت حمقِّ  الكتاب األستاذ: عبدالسالم حمّمـد هـارون )رمحـه    

قد عّل  على بعض هذ  النصوص؛ فلم أقتن  مبا كتب، وطلبت  فسرًيا يف املصادر فلم 
أجد، وسألت املعنيِّني بسيبويه وكتابه: هل كتب يف هذا أند؟ فأجابوا بأنـه   يـبلغهم   
ذاك؛ فاهتبلت الفر ة راجًيا أن أقدِّم ما يكشف عن مسـألة  عـدُّ حبـ ن مـن ضـوامض      

 سيبويه.

 البحث: "الكوفيُّون يف كتاب سيبويه"؛ وجعلته على قسمني: وأمسيت هذا 

 األّول: الكوفيُّون يف القراءات.

 وال،اني: الكوفيُّون يف التصريف.  

 القسم األّول

 الكوفيُّون يف القراءات

 أّواًل: نصوص كتاب سيبويه.

أورد سيبويه يف كتابه  الث قراءات عزا عنداها للكوفيِّني يف موع  واند،    
 ألهل الكوفة يف موععني؛ وذلا يف  ال ة نصوص على النحو اآل ي: و

 ُ مَّچ  :(0)يقرؤونها -الكوفيُّون  وهم - ناًسا أن هارون وند نا»النصُّ األّول: 

 لغة وهي ؛[66]مريم:  چ(1)ُعِتيًّا الرَّْنَمِن َأَشدُّ َعَلى َأيَُّهْم ُكلِّ ِشيَعٍة ِمن َلَنْنِزَعنَّ
 .(4) «ةجيِّد (1)]للعرب [
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    .(1)«رفًعا [ 181] البقرة:  (َفُتَذكُِّر) الكوفة أهل وقرأ»النصُّ ال،اني: 

 قلت: كما َ َذكَُّرون وحنوها: َ َتَذكَُّرون يف قلت شئت وعن»النصُّ ال،الث: 
 .(6)«بلغنا فيما الكوفة أهل قراءة وهي َ َكّلمون؛

 مناقشتها.ثانًيا: تعليقات حمقِّق الكتاب على النصوص السابقة و

عّل  حمقِّ  الكتاب األستاذ: عبد السالم حمّمد هارون ناشيتني على النصِّ 
وهي الر  عين  -األّول من النصوص السابقة: األوىل: عّرف فيها بهارون؛ وال،انية 

ط: "وند نا هارون أن الكوفيني يقرؤونها". والكوفيون هم عا م، »؛ نصُّها: -البحث 
 .(7)«ومحزة، والكسائي

أّما يف النصِّ ال،اني فقد عّل  حمقِّ  الكتاب األستاذ: هارون ناشية مطّولة؛ و
عطالقه هذا يعوز  التحقي ، فإن  انب هذ  القراءة هو محزة فقط من »قائالب: 

الكوفيني، ووافقه األعمش، وأّما بقية قراء الكوفة وهما عا م والكسائي، ووافقهما 
عر  ،  م (8)«بنصب فتذكَِّر وخلف؛ فقد قرؤوا ناف  وابن ك،ري وابن عامر وأبو جعفر

 بكالمه.  األستاذ للقراءات يف اآلية بكماهلا، وهو مّما   يعر  له سيبويه، وليس له ُعْلقة
وأّما النصُّ ال،الث فلم يعلِّ  عليه األستاذ بشيء؛ م  أن كالم سيبويه عن قراءة 

 آلية كرمية!.
 ( يف أرب  نقاط:واملناقشة م  حمقِّ  الكتاب )رمحه اهلل

 األوىل: يف  فسري الكوفيِّني بالقراء الكوفيِّني من السبعة أو العشرة.
واعح من  عليقات األستاذ على النّصني السابقني لسيبويه؛ أنه ُيَخرِّج 
القراءات يف كتاب سيبويه ويو ِّقها بناء على املشهور يف علم القراءات من أن 

 .(ـه086، والكسائي )ت (ـه016ومحزة )ت ، (ـه017الكوفيِّني هم: عا م )ت 
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وهذا الصني  خطٌأ علميٌّ ال ُيقبل حبال من األنوال؛ ألن  فسري الكوفيِّني 
( الذي هو أول من  ه 114بعا م ومحزة والكسائي مبين على  ني  ابن جماهد )ت 

 سّب  السبعة.
 ـ(ه 081و ني  ابن جماهد متأخِّر بقرن ونصف  قريًبا عن  أليف سيبويه )ت 

 لكتابه؛ فال يصحُّ وال ُيقبل  فسري نصِّ سيبويه بهذا التفسري الذي   يدر خبلد سيبويه.
وسيبويه »وقريب من  ني  حمقِّ  الكتاب قولة الدكتور أمحد مكي األنصاري: 

ال بفل بالقراءة السبعية أو ضريها من القراءات عذا ما اختلفت م  القواعد النحوية 
  .(6)«البصرية بالذات

والذي يعين البحث من هذ  القولة هو أن منطوقها ومفهومها يداّلن على أن 
 سيبويه يعرف القراءة السبعّية؛ وهو قول ضري  حيح، وليس مبستقيم.

و صويب عبارة الدكتور: األنصاري؛ أن ُيقال: القراءة الر ُنسبت بعد سيبويه 
 للسبعة، أو نسبها ابن جماهد فمن بعد  للسبعة.

عّين القول به هنا؛ هو أن سيبويه   يكن لديه  صنيف للقراءات، بل والذي يت
 كان ينظر للقراءات على اختالف أنواعها نظًرا وانًدا؛ يدلُّ على ذلا أمران:

 .(01)«السُّنَُّة القراءة ألّن ُ خاَلُف؛ ال القراءة أّن عالَّ»قوله:  أّوالب:
  يصرِّب فيه مبصطلح واند من  نيعه يف كتابه من أّوله عىل آخر  الذي   انًيا:

املصطلحات الواردة يف عصرنا من متوا ر وشاذن؛ وقراءة السبعة والعشرة واألربعة 
 عشر وضريها، وأخصُّ بالذكر املتوا ر والشاذ والسبعة لك،رة دورانها دون ضريها. 

وكلُّ ذلا دليل قاط  على أنه عند الكالم عن القراءات يف كتاب سيبويه، 
ويه؛ فيجب األخذ بعني االعتبار أن املصطلحات الر نتداوهلا اليوم يف أنواع وعند سيب

 القراءات وأقسامها ليس هلا يف كتاب سيبويه أو يف فكر سيبويه أيُّ وجود.
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وهو أمر يغيب عن أذهان ك،ري من بان،ي هذا العصر عند  ناوهلم للقراءات يف 
رني الكتاب وعلى رأسهم: كتاب سيبويه أو عند سيبويه؛ على الرضم من أن شا

السريايف والفارسي؛ فمن بعدهم، وكذا املعنيِّني بالكتاب كابن مالا وأبي نّيان 
وضريهم؛ كانت هذ  املسألة لديهم يف ضاية الوعوب، ولذا ال جتد  عرجيبا على كون 
هذ  القراءة الر استشهد بها سيبويه قراءة سبعّية أو أن القارئ من السبعة؛ وعمنا جتد 

لتنصيص على َعْزِو القراءة لقارئها فحسب، م  أن مصطلح: "السبعة" قد شاع وذاع ا
يف عصر هؤالء العلماء مجيًعا؛ بل عن ابن جماهد كما هو معلوم شيخ للسريايف 
والفارسي؛ وقد شرب الفارسي كتاب ابن جماهد "السبعة" يف كتابه الذائ  الصيت: 

تنصيص على السبعة يف كالمهم على "احلجة"، وعلى الرضم من ذلا فال وجود لل
 نصوص الكتاب والقراءات الر أوردها سيبويه حبسب ما وقفت عليه. واهلل أعلم.

كذلا نرى سيبويه يستشهد »وقد أنسن الشيخ: حممد عضيمة نيث يقول: 
 .(00)«بالقرآن وببعض القراءات ما  وا ر منها وما   يتوا ر

ب هلم سيبويه هذ  القراءات ال،الث؛ وأّما عن املراد بالكوفيِّني الذين نس
 فسيعر  البحث يف البند: رابًعا؛ رأيه يف  بيني هؤالء الكوفيِّني.

 يف اخلطأ يف َعْزِو القراءة يف النصِّ األّول؛ وعدم  و يقها. ال،انية:
  يقرأ أند مّمن مّساهم األستاذ )وهم: عا م ومحزة والكسائي( بنصب "أيَُّهْم" 

؛ وهذا يدلُّ على أن ناشية احملقِّ  جانبت الصواب من زاوية أخري يف النصِّ األّول
 ضري ما  قّدم؛ وسيأ ي بيان من قرأ بنصبها يف البند:  الً،ا.

 القصور يف  و ي  النصِّ ال،اني. ال،ال،ة:
َقَصَر األستاذ  و ي  القراءة على محزة واألعمش من الكوفيِّني؛ ويف هذا التو ي  

 يان ملن قرأ بها من الكوفيِّني.قصور، وسيأ ي مزيد ب
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 عدم ختريج و و ي  القراءة الواردة يف النصِّ ال،الث. الرابعة:
مّما يؤخذ على احملقِّ  عدم ختريج القراءة الر يشري عليها كالم سيبويه يف النصِّ 

 .(01)ال،الث؛ م  أنه أورد اآلية؛ وأنسن عبطها يف الفهرس الذي  نعه

 ق للقراءات الواردة يف نصوص سيبويه السابقة.ثالًثا: التخريج والتوثي

] مريم:  ((َأَشدُّ َأيَُّهْم))النصُّ األّول: ُنسبت القراءة بنصب أين يف قوله  عاىل: 
؛ يف معجم القراءات القرآنية عىل هارون ومعاذ بن مسلم وطلحة واألعرج وزائدة [96

 )من األربعة عشر(. (01)واألعمش
أقول: أّما نسبتها هلارون فال  صحُّ بنصِّ سيبويه؛ ألن و عليقبا على هذ  النسبة 

 فأما»هارون هو راوية هذ  القراءة؛ وأقدم من نسبها هلارون هو الّزّجاج نيث يقول: 
 هارون أن سيبويه وذكر سيبويه، نكاها بالنصب "َأيَُّهْم" وجيوز القراءة، فهو "َأيُُّهْم" رف 

ألن القراء كلهم »يذ  الّنّحاس؛ نيث يقول: ، و بعه  لم(04)«بها قرأ القارئ األعور
ُكلِّ  ِمن َلَنْنِزَعنَّ يقرؤون "َأيُُّهْم" بالرف  عال هارون القارئ؛ فإن سيبويه نكى عنه: "ُ مَّ

 ؛ وليس يف نصِّ سيبويه شيء مما قاله الّزّجاج والّنّحاس.(01)«َأيَُّهْم" بالنصب ِشْيَعٍة

هذ  النسبة يف اإلضفال م   عرُّعه  والعجب من الفارسي نيث   يعلِّ  على
، ومن حمقَقي معاني الّزّجاج وععراب الّنّحاس يف عدم  بيني هذا اإللباس (06)للمسألة

 أو االلتباس.

، وجام  (07)وقد َ َتابعْت مصادر هذا املعجم على هذ  النسبة كتبيان الطوسي
 -ر ابن عطّية ، وُمَحّر(06)، ومن ضري مصادر هذا املعجم: ُمْشِكل مكي(08)القرطيب

فإنهم يقرؤونها بالنصب نكا  هارون القارئ »، وقال ابن يعيش: -وسيأ ي َنْقُل نصِّه 
 !.(11)«عنهم، وقرأها بها أيضا
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 ، ومل ينسبها!.(28)«يقرأ بالنصب شاذًّا»وأّما العكربي فقال: 
 مسلم بن ومعاذ مصرف، بن طلحة وقرأ»وأّما أبو حّيان فقد نسبها قائاًل: 

 .(22)«بالنصب األعمش: "أيَّهم" عن وزائدة الفراء، ستاذأ اهلراء
هذه مصادر توثيق القراءة يف معجم القراءات القرآنية، وهذه نصوص هذه 

 املصادر؛ ومنه يعلم أن زائدة راوية عن األعمش.
 وأّما نسبتها لألعرج فهي نسبة ُمْشِكلة؛ وسيأتي الكالم عنها قريًبا.

طلحة بن مصرف، ومعاذ بن »لقراءات لـ: وُنسبت هذه القراءة يف معجم ا
الفراء، وزائدة عن األعمش، وهارون األعور عن أهل الكوفة،  مسلم اهلراء أستاذ

، ووضع املؤلِّف يف احلاشية كعادته كمًّا كبرًيا من (23)«ورواية عن يعقوب، واألعرج
 املصادر واملراجع ليس يف بعضها نسبة للقراءة.

إىل أن هارون راٍو عن الكوفيِّني، وأّما ما أورده من  وقد تنّبه الدكتور: اخلطيب
(  فقد وقف  ه202ت  -بن إسحاق احلضرمي؛ تاسع العشرة )أنها رواية عن يعقوب 

 هارون قراءة وهي بالنصب،»عليه البحث عند أبي الربكات األنباري؛ حيث يقول: 
هلارون؛ وقد سبق  ؛ وفيه إسناد القراءة(24)«يعقوب عن ورواية اهلراء، ومعاذ القارئ،

أنه غري صحيح، وقد عدُت ألكثر من كتاب يف "مفردة يعقوب"؛ فلم أقف علي هذه 
، وليس هلا ذكر يف مصادر القراءات العشر، ومل يذكرها اهلذلي، وال أبو (22)القراءة

 حّيان، وال ابن اجلزري. واهلل أعلم.
 مسلم، بن ومعاذ الكوفيني، بعض وقرأ»ويقول ابن عطّية يف نسبة هذه القراءة: 

؛ وفيه إسناد القراءة هلارون؛ وهو غري صحيح، (26)«بالنصب "َأيَُّهْم" القارئ: وهارون
ونسبتها لبعض الكوفيِّني، وليس كما يف نصِّ سيبويه؛ وذلك الختالف داللة الكوفيِّني 

 عنده عّما يريده سيبويه.
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فحسب،  (17)لم اهلراءوعند الرجوع للمتقدِّمني جند السريايف ينسبها ملعاذ بن مس
بفتح الياء معاذ بن مسلم اهلراء أستاذ الفراء؛ وطلحة بن »وابن خالويه ينسبها قائالب: 

 لنسبة القراءة م  عيراد  لنصِّ سيبويه. (16)، و  يعر  الفارسي(18)«مصرف

 عن وزائدة طلحة، عن بشر الياء بنصب "َأيَُّهْم"»وقد نسبها اهلذلي قائال: 
 هلما دون نصن على الراوي. (10)ها الكرماني، ونسب(11)«األعمش

 .اهلراء مسلم بن ومعاذ مصرف بن لطلحة؛ (11)، وابن مالا(11)ونسبها الزخمشري

ومّما  قّدم ُيعلم  فاوت و باين املصادر يف النسبة، وعفادة بعضها من بعض؛ وعن 
   ينّص مؤلِّفوها على ذلا.

ذ  القراءة لألعرج )عبد الرمحن وأّما ما ا ف  عليه معجما القراءات من نسبة ه
 ؛ فهي نسبة ُمْشِكلة من وجهني:ـ(ه 007ت  -بن هرمز 

/ أن سيبويه نسبها للكوفيِّني، واألعرج مدنيٌّ، وليست قراءة األعرج خافية على 0
 سيبويه؛ فقد  ّرب سيبويه بنسبة قراءات له، وسيأ ي بيانه قريًبا.

  ذكر نسبة القراءة لألعرج. / أن جّل املصادر الر رج  هلا البحث  1

واملصدر الذي نقل عنه هذان املعجمان نسبة القراءة لألعرج؛ هو التبيان 
، وعند الرجوع له   جيد فيه البحث نسبتها ـ(ه 461ت  -للطوسي )حممد بن احلسن 

وأجاز سيبويه النصب على أن يكون "أي" مبعنى »لألعرج، وذلا أن الطوسي يقول: 
؛ وال أدري كيف استنبط مؤلفو املعجَمني (14)«قراءة هارون األعرجالذي، وذكر أنها 

من هذا النصِّ هذ  النسبة!، والر ال ميكن استنباطها عال بإقحام واو عطف ضري 
موجودة يف النصِّ؛ وال بتاجها أ الب، وواعح أن األعرج يف نصِّ الطوسي حمّرفة عن 

ج، فصواب النصِّ: هارون األعور، األعور؛ ألنه ال وجود لقارئ امسه: هارون األعر
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والطوسي ناقٌل دون نصن عن الّزّجاج، وقد  قّدم أن  ني  الّزّجاج خطٌأ منه على 
سيبويه؛ وعلى الرضم من ذلا فقد  ابعه من  ابعه من قدامى وحمد ني، وهلل األمر من 

 قبل ومن بعد.

واهلل أعلم. وبناًء ومّما  قّدم ُيعلم أن نسبة هذ  القراءة عىل األعرج ال  صحُّ. 
عليه؛ فخال ة القول أن الذين قرؤوا "أيًّا" بالنصب هنا كلُّهم كوفيُّون؛ وهم: األعمش 

 من رواية زائدة عنه، وطلحة بن مصرف برواية بشر عنه، ومعاذ بن مسلم اهلراء.

ومّما  قّدم ُيعلم أن سيبويه ال يقصد هنا بالكوفيِّني عا ًما ومحزة والكسائي من 
السبعة؛ وأن  فسري حمقِّ  الكتاب للكوفيِّني هنا ضري  واب ملا  قّدم من عدم  القراء

وجود مصطلح: "السبعة" يف عصر سيبويه، وألنه   يقرأ أند من هؤالء وال بقية السبعة 
 وال بقية العشرة وال بقية األربعة عشر بنصب أين هنا.

؛ (11)ملعنّية بإيراد قراء ه   رد قراءة األعمش يف جلِّ مصادر القراءات ا  نبيه:
 وانفرد اهلذلي بإ با ها. 

النصُّ ال،اني: القراءة الر يعنيها سيبويه هنا بتشديد الكاف وعمِّ الراء يف قوله 
أنها قراءة محزة، واألعمش،  (16)، واملشهور يف املصادر[ 282] البقرة: ( (َفُتَذكُِّر)) عاىل: 

 .(17)لكتاب، وكذا معجم القراءات القرآنيةوعلى نسبة القراءة هلما اقتصر حمقِّ  ا

؛ وعليهم اقتصر (18)وهي عند الّنّحاس قراءة أبان بن  غلب واألعمش ومحزة
 .(16)الدكتور: اخلطيب يف معجمه

 ويزاد على ما  قّدم أن هذ  القراءة قرأ بها من الكوفيِّني:

شعبة،  / عا م بن أبي النجود الكويف؛ عن راويتني له هما: أبو بكر بن عياش0
 واملفضل الضيب؛ وذلا على النحو التالي:
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 علي اجلعفي عن أبي بكر بن عياش شعبة عن عا م. بن من طري  احلسني -أ

 .(41)من طري  أبي زيد األنصاري عن املفضل الضيب عن عا م -ب

 . (40)واملشهور يف مصادر القراءات عن عا م فتح الراء بال خالف عنه

الذي قرأ على عا م وطلحة بن مصرِّف  ؛(41)/ عيسى بن عمر اهلمداني1
 .(41)واألعمش

فيكون جمموع من قرأ بها مخسة قراء كوفيِّني، وهم: عا م من ضري رواية 
، ـ(ه040 ، واألعمش، وأبان بن  غلب )ت-على ما نقل اهلذلي  - نفص

 واهلمداني، ومحزة.

يقصدهم هنا  ميكن القول: عن سيبويه سة القراء السابقنيومّما  قّدم يتبّين أن مخ
( (الكوفة أهل وقرأ))ومنه ُيعلم أن قول سيبويه:  مبصطلح الكوفيِّني )أهل الكوفة(.

يقصد به أن من قرأ بالرف  كلُّهم كويفٌّ، وليس القصد منه االستقصاء؛ ألن عا ًما 
 على املشهور يقرأ بالنصب.

عة الوارد يف سب چڃچالنصُّ ال،الث: يشري نصُّ سيبويه عىل قوله  عاىل: 
، 1، ويونس: 17و 1، واألعراف: 011عشر موعًعا يف كتاب اهلل؛ يف األنعام: 

، 61، والنمل: 17و 0، والنور: 81، واملؤمنون: 61و 07، والنحل: 11و 14وهود: 
 .41، واحلاقة: 61، والواقعة: 46، والذاريات: 11، واجلا ية: 011والصافات: 

 استشهادذف عندى التائني؛ وعليه والقراءة يف مجي  هذ  املواع  بتاء واندة حل
سيبويه: قراءة عا م من رواير نفص وأبان، ومحزة، والكسائي، وخلف، ويـوافقهم  

 .(44)األعمش
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( عطالق (بلغنا فيما الكوفة أهل قراءة وهي))ومنه ُيعلم أن قول سيبويه: 
 حيح؛ ألن كّل من قرأ حبذف التاء نتى زمن سيبويه وعصر  كويفٌّ، وليس القصد 

ن قول سييبويه االستقصاء، ألن أبا بكر شعبة وضري  يروون عن عا م القراءة بتائني م
وهم هنا:  -، وعمنا مراد سيبويه منه قراءة أهل الكوفة (41) انيتهما مدضمة يف الذال

 فيما بلغه عنهم. -عا م من رواير نفص وأبان، واألعمش، ومحزة 

 ات عند سيبويه.رابًعا: تبيني املراد بالكوفيِّني يف القراء

يف هذ  اجلزئّية سيتناول البحث اإلجابة عن السؤال الغاية يف األهمية الذي 
يطرنه البحث؛ وهو: من هم هؤالء الكوفيُّون الذين عزا هلم سيبويه القراءات يف 

 ؟ ال ة النصوص السابقة

ل: واجلواب: حبسب ما  بّين يف َعْزِو القراءات؛ فإن مراد سيبويه بالكوفيِّني يشم
، وسليمان بن ـ(ه040، وأبان بن  غلب )ت ـ(ه017عا م بن أبي النجود )ت 

الذي قرأ  ـ(ه046، وقرينه: طلحة بن مصرِّف )ت ـ(ه048مهران األعمش )ت 
أو  011على األعمش، وعلى من قرأ عليه األعمش، وعيسى بن عمر اهلمداني )ت 

 .ـ(ه016، ومحزة بن نبيب الزيات )ت ـ(ه016

هـ( 086أخذ سيبويه عنهم كالكسائي )ت لا من ال ميكن ويست،نى من ذ
راوية محزة؛ على الرضم من  صدُّر  يف نياة شيخه، والذي استقّل قارًئا فيما بعد؛ 

 ملخالفته محزة يف اختيار .

وذلا أن البحث يستظهر أن مصدر سيبويه يف القراءة يف أك،ر املواع  الر 
، وهارون بن موسى ـ(ه071ن أمحد )ت أسند فيه الرواية هما شيخا : اخلليل ب

 قريبا(، وعليه فالبحث يرى أن من كان مشهوًرا ُقبيل وفاة هذين   ه071القارئ )ت 
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الشيخني لسيبويه فإنه يصحُّ َعْزُو القراءة له؛ م   سليم البحث بأن يكون سيبويه قد 
قل وقف على قراءات من ضري طري  هذين الشيخني كما يظهر يف عدم  صربه بالن

عنهما يف مواع  متعددة من كتابه؛ ومن ذلا: النّصان ال،اني وال،الث يف نصوص 
 القراءات الر عزا سيبويه القراءة فيها للكوفيِّني كما  قّدم.

؛ بتاج لدليل يدلُّ على أن  ه071ولكن َعْزَو قراءة لقارئ ضري مشهور قبل 
 ـيَّة ال ميكن القط  بها.سيبويه يقصد  ويعنيه، وما من دليل؛ فتبقى النسبة ظنِّ

والبحث يرى االقتصار يف نسبة القراءات الواردة يف كتاب سيبويه على القراء 
املتقدِّمني املشهورين الذين أخذ عنهم الناس، و داولوا قراء هم يف جمالسهم وِنَلِ  
العلم، ومنا ذلا عىل أهل البصرة وانتشر يف عصر سيبويه؛ مّما ميكن التسليم معه بأن 

 األمصار.  يبويه يعين هذا القارئ بعينه عند عطالقه القول بَعْزِو القراءة ألهل مصٍر منس

وال مييل البحث عىل أن الكسائي من مجلة من عناهم سيبويه بقوله: 
(؛ لوجود املعا رة الر ليس من دليل يقيينن يدلُّ (أهل الكوفة))(، أو (الكوفيُّون))

 معها على األخذ أو النقل عنه.

لى أن البحث يسلِّم ورود نّصني نقل فيهما سيبويه عن معا ر له دون ع
، ولكن املقام الذي ورد فيه هذان النّصان خيتلف عن املقام الذي (46) صريح بامسه

 يدور رنى هذا البحث عليه؛ وذلا أنه يف رواية عن اخلليل   يسمعها منه سيبويه.

؛ وعن (47)فيهما باأل معيووقف البحث على نّصني يف كتاب سيبويه ُ رِّب 
كان البحث مييل عىل عدراجهما يف الكتاب، وأنهما  عليقة للجرمي؛ وذلا أنه أند 

(، (األ معي قال))؛ فيغلب على الظن أنه هو القائل: (48) المذة األ معي
 ( يف املوععني؛ ومستند ذلا أمران:(أنشدنيهما األ معي))
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وم،ل ذلا أيًضا قوله: أنشدنيهما ))ففيه: /  غاير األسلوب نفسه يف النصِّ ال،اني؛ 0
 (، و غاير األسلوب عن ضري  من بقّية املواع  يف النصِّ األّول. (...األ معي

/ أن النّصني متعلِّقان بتو ي  رواية بيتني من الشعر؛ ومن املعلوم اجلهد الذي بذله 1
لى جزء اجلرمي يف خدمة شواهد الشعر يف كتاب سيبويه، والذي نّصت املصادر ع

، وبقي هذا اجلزء من جهود اجلرمي؛ (46)منه؛ وهو ما يتعّل  بنسبة الشعر عىل قائليه
 وهو: املتعلِّ  بتو ي  الشعر بنسبة عنشاد  ألبي عمرو من رواية األ معي.

 وعدراج  عليقة للجرمي يف الكتاب ليس بغريب؛ فقد ورد نصًّا يف موععني:

، ونّبه علي هذا (11)«...ظريٍف مج  هو :ظروٍف يف أقول عمر: أبو وقال»أّوهلما: 
، (11)، والشيخ: حممد عضيمة(10)املوع  كل من األستاذ: على النجدي نا ف

 . (11)وسبقهما ابن خروف؛ فقد نّص على أنه ناشية

؛ وقد وق  فيه خطأ (14)«...قال أبو عمرو: مسعت أبا زيد»و انيهما: وق  يف الكتاب: 
واب النصِّ: قال أبو عمر، والنصُّ مقحم يف كتاب يف الكنية؛ فالتبس بأبي عمرو، و 

سيبويه، وهو ضريب عما قبله وما بعد ، وهو من  عليقات اجلرمي؛ الستحالة أن 
 .(11)يروي أبو عمرو عن أبي زيد؛ والصواب أنه أبو عمر اجلرمي

وعذ   ي،بت نقل سيبويه عن األ معي بلديِّه ومعا ر ؛ فمن باب أوىل أن ال 
 ن الكسائي.ي،بت النقل ع

وخال ة القول يف  عيني املراد بالكوفيِّني يف القراءات )وهو القسم األّول من 
هذا البحث(: أن سيبويه يف نسبته القراءة للكوفيني عمنا يعين ويقصد قراء الكوفة بْدًءا 

شيخ  (16)"مقرئ الكوفة" هـ(74ت  -السلمي )عبد اهلل بن نبيب بأبي عبد الرمحن 
 شيخ الكسائي.هـ( 016عىل محزة بن نبيب الزيات )ت  ودعا م بن أبي النج
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عطالقه هذا ))ومّما  قّدم ُيعلم أن ناشية حمقِّ  الكتاب  عليقبا على النصِّ ال،اني: 
 (؛ قد جانبها الصواب.(...يعوز  التحقي 

 خامًسا: التعليل إلبهام سيبويه يف النصوص السابقة، وعدم تعيني القارئ من الكوفيِّني.

ه عندما يعمد يف كتابه عىل استخدام أسلوب معّين فال بّد له من هدف من سيبوي
ورائه، ولذا فال بّد من وجود  عليل هلذا الصني  من سيبويه باستخدام مصطلح: 

 "الكوفيِّني" وما كان م،له عند نسبته لبعض القراءات الر أوردها يف كتابه.

يها وجهات نظر البان،ني ومسألة التعليل إلبهام سيبويه هنا مّما ختتلف ف
 و تباين؛ وقد وقف البحث على اآلراء التالية:

 ذهب الدكتورة: خدجية احلدي،ي عىل أن سيبويه نّص على اسم القارئ فيما 
 بت عند  نسبة القراءة عليه، وعن   ي،بت عند  اسم القارئ نّص يف بعض املواع  من 

 . (17)ةكتابه على اسم البلد الذي قرأ أهله بهذ  القراء

ويف هذا التعليل نظٌر؛ من نيث املبدأ الذي قام عليه وهو  بوت النسبة؛ 
فسيبويه يف قراءة ألبي عمرو قارئ البصرة   ينّص على  سميته؛ ويف قراءة للحسن 
البصري كذلا   ينّص على امسه، وهما بصرّيان من أهل بلد ؛ وذلا نيث يقول: 

 َلْم  ّم) القّراء: بعض قراءُة مؤنَّث على  َق   ارْت عذ ناجَتا جاءْت ما قوهلم وم،ُل»
 .(18)«[01 ]يوسف: (السَّيَّاَرِة َبْعُض َ ْلَتِقْطُه) [،11 ]األنعام: (َقاُلوْا َأن عاّل ِفْتَنَتُهْم ُكْنَ 

والقراءة بالنصب يف اآلية األوىل قراءة أبي عمرو وضري  كناف  وعا م من 
سبتها؛كأن يقول: وقرأ أبو عمرو أو وقرأ أبو ؛ فما الذي مينعه من ن(16)رواية شعبة

 . (61)عمرو وضري ، وقد نّص على نسبة قراءات ألبي عمرو
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؛ فما (60)و"َ ْلَتِقْطُه" بالتاء هي قراءة احلسن وضري  كمجاهد وقتادة وأبي رجاء
، أو ينسبها (61)الذي مينعه من نسبتها للحسن البصري؛ وقد نسب له سيبويه قراء ني

 للحسن وضري .

شيخه؛ م   صربه بنسبة  (61)وكذا أبهم سيبويه بعض قراءات عيسى بن عمر
 .(64)قراءة له

على هذا التعليل هو مج  سيبويه بني النسبة للقارئ وألهل بلد؛  وأبلغ ردن
]البقرة:  (الرَُّسوُل َيُقْوُل َنتَّى َوُزْلِزُلوْا) اآلية: هذ  قرأ جماهًدا أن وبلغنا»نيث يقول: 

، ونسبها مكي أيًضا: (66)؛ وهي قراءة ناف (61)«احلجاز أهل راءةق ؛ وهي[104
 ؛ وكلهم نجازيٌّ.(67)لألعرج وجماهد وابن حميصن وشيبة

وعلى النقيض من هذا الرأي ما ُ ْشِعُر به  عليقة حملقِّ  الكتاب األستاذ: هارون 
ستاذ من أن سيبويه يطل  النسبة عىل أهل بلد وهو يريد قارًئا بعينه؛ وذلا أن األ

 .(68)هو من عنا  سيبويه بأهل احلجاز هـ(066يذهب عىل أن نافًعا )ت 

ونسبه  - (66)والبحث ال يرى ذلا؛ فقد روى سيبويه عن ابن مروان
صب، وهي قراءة زيد بن علي بالن [78]هود:  ((ُهنَّ َأْطَهَر))قراء ه:  - (71)للمدينة

لح: أهل احلجاز، وقد سب  وهو مدنيٌّ؛ فهذان املدنّيان يدخالن يف مصط هـ(011)ت 
لألستاذ يف خترجيه اآلية و و ي  القراءة التنبُّه لكون سيبويه يريد قارًئا نجازيًّا أو 

 جمموعة قراء ليس ناف  منهم.

وزيد بن  - (70)وقد نسب سيبويه قراءة ملصحفه -وال خيفى أن أبّي بن كعب 
من  مكيٌّ هـ(011)ت  من أهل احلجاز، وابن ك،ري ابت )رعي اهلل عنهما( مدنّيان 

مكيٌّ  - (71)وقد نسب له سيبويه قراءة واندة - هـ(014أهل احلجاز، وجماهد )ت 
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وقد نسب له سيبويه  - هـ(007رمز األعرج )ت من أهل احلجاز؛ وعبد الرمحن بن ه
 مدنيٌّ من أهل احلجاز.  - (71) الث قراءات

 -)من األربعة عشر  ن املكيوكلُّ هؤالء القراء وروا هم، وضريهم؛ كابن حميص
، وشيبة بن هـ(011ت  -بن القعقاع ) امن العشرة ، وأبي جعفر يزيد هـ(011ت 

، من قراء املدينة وضريهم؛ يدخلون حتت مدلول "قراءة هـ(018أو  011نصاب )ت 
 أهل احلجاز".

ويبدو أن األستاذ استعجل يف نكمه هذا، ومّما يردُّ رأي األستاذ نصُّ سيبويه 
، وهما من (74)راءة ألهل املدينة؛ عقب عيراد  قراء ني نسبهما لـ: "بعض القراء"َعْزَو الق

قراءة ناف ؛ مّما يدلُّ على أن سيبويه عندما يستعمل مصطلح: قراءة أهل احلجاز؛ يريد 
معًنى ومدلوالب هو أوس  وأمشل من مدلول كلن من: قراءة أهل املدينة وقراءة أهل 

 مكة.

ستاذ  ني  سيبويه نفسـه بعـد الـنصِّ السـاب  الـذي      ومن الردود على رأي األ
، و  يذكر أنهـا  (71)نّص فيه على قراءة جماهد؛ نيث عاد ونسب القراءة ألهل احلجاز

على مـا سـب     -قراءة جماهد!؛ وذلا أنها قراءة القراء احلجازيِّني من مدنيِّني ومكيِّني 
هما، وهـذا دليـل علـى مـا     ؛ وليست قراءة جماهد املكي أو نـاف  املـدني ونـد   -بيانه 

"  أهل املدينـة  " عن مصطلحي: " أهل احلجاز استنبطه البحث من  باين داللة مصطلح "
 ".  أهل مكة " و

 مررت يقولون: احلجاز وأهل»وأبلغ ردن على رأي األستاذ؛ هو قول سيبويه: 
]القصص:  (َ اأَلْر (76)َوِبَداِرُهو ِبُهو َفَخَسْفَنا) ويقرؤون: ماٌل، ولديهو قبل، بهو
َو" هنا ليس قراءة ابن  و  يو ِّ  األستاذ القراءة؛ والو ل بالواو يف "ِبُهو ؛(77)«[80
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ك،ري؛ ألن مذهبه أن ال  و ل اهلاء بواو يف الو ل عال عذا وقعت بني ساكن ضري الياء 
، وليس قراءة ناف ؛ ألنه يصل اهلاء هنا بياء؛ ألن (76)، ويوافقه ابن حميصن(78)ومتحرك

 .(81)قبل الياء متحرك بالكسرة، فيكسر اهلاء ويصلها بياءما 

وقبل التعلي  على القراءة و و يقها؛ أنب أن أشري عىل أنها    رد يف معجم 
ذكر »القراءات القرآنية، وأوردها الدكتور: اخلطيب يف معجمه؛ وقال عنها ما نصُّه: 

 اأَلْرَ  ". اِرُهوَوِبَد ِبُهو سيبويه أن أهل احلجاز يقرؤون: " َفَخَسْفَنا

قال املرنوم األستاذ النفاخ: هكذا أ بت سيبويه هذ  اآلية، وذكر أنها قراءة 
أهل احلجاز، بركون هاء الغائب املكسور ما قبلها بالضم، ويصلونها بواو، ضري أن 

 .(80)«واو الصلة البد أن  سقط من  اني احلرفني "ِبَداِرُهو" للقائها ساكنا

 نسبة القراءة؛ م  ما فيه من نقٍد خفين لرواية سيبويه. وليس يف هذا النصِّ

َو" مّما ال خالف فيه بني القراء املشهورين  وهذ  القراءة يف املوع  األّول: "ِبُهو
 ِبِه حنو: متحركني بني وقعت عذا أما»بو له بياء؛ يقول الشيخ: عبد الفتاب القاعي: 

 عن وبواو بِِِه، حنو: كسرة بعد وقعت عن بياء  لتها يف القراء بني خالف فال َوَلُه؛
واست،نى من  ،(81)«[17]الكهف: چڤچ حنو: عمة أو َلُه، حنو: فتحة بعد وقعت

، وهي عند ابن جماهد ستة (81)ذلا مواع ، وقد نّص الدمياطي على أنها ا نا عشر
 ، وليس هذا املوع  منها.(84)عشر

جارًيا على قواعد القراء؛  وليس املوع  ال،اني من القراءة الر أوردها سيبويه
 چڱ  ڱچحنو:  ساكنني بني وقعت فإن»يقول الشيخ: عبد الفتاب القاعي: 

 خالف فال ؛[147]البقرة:  چڱڱچ حنو: وساكن متحرك بني أو ،[081]البقرة: 
 .(81)« لتها عدم يف القراء بني
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الفة وهذ  القراءة ليست قراءة منسوبة يف املصادر؛ م  ما  قّدم مّما فيها من خم
ملنصوص قواعد القراء املشهورين يف هاء الضمري )هاء الكناية(؛ فهي بالنظر ملا هو 

 مشهور قراءة شاّذة.

وما  قّدم كان بالنظر عىل كتب القراءات؛ وأّما بالنظر عىل املصادر اللغوّية؛ 
، وهو مدني (87)يف مجي  القرآن (86)وكان ابن شهاب الزهري يضمها»فالسريايف يقول: 

 .(88)«.....، ويقرؤون.؛ ولذلا قال سيبويه: وأهل احلجاز يقولون:نجازي

و  يوردها ابن ، (60)، وال ابن جنِّي(61)، وال الفارسي(86)و  ينسبها الّزّجاج
 .(64)، وال أبو نّيان(61)، وال العكربي(61)خالويه

، (61)وواعح من نصِّ سيبويه أنه قد قرأ بها أك،ر من قارئ من أهل احلجاز
، ولكن املصادر   (66)قارئان على مذهب سيبويه من أن أقل اجلم  ا نانوأقلُّ ذلا 

 لتفت عىل داللة النصِّ، وعلماء القراءات معذورون؛ ألن هلم منهًجا خا ًّا يف الرواية 
والنقل، وأّما من  ّنف يف الشواذِّ من اللغويِّني أو من هو معينٌّ بها؛ فغريب عدم 

 ريب عدم عيراد بعضهم هلا.   عرُّ  بعضهم لنسبة القراءة، وض

وعوًدا على مسألة التعليل للنسبة؛ فالبحث يقرِّر أن سيبويه يف  عامله م  
القراءات قليالب ما كان يهتم بَعْزِو القراءة؛ ألن َعْزَو القراءة ونسبتها لقارئها أو لقارئيها 

عتضاد ليس من مقصد سيبويه، وعمنا هدفه ومقصد  من عيراد القراءة يتلخص يف اال
 . (67)بها أو خترجيها؛ وهو األعم األضلب، أو ليوازن بني بعض القراءات؛ وهو نادر

ويذهب الدكتور: عبد الفتاب شليب عىل أن سيبويه   ينسب بعض القراءات 
لعدم ا ضاب منزلة األئمة من هؤالء القراء يف زمنه، أو أن دافعه العصبية الطائفية أو 

ث يقول بعد أن قّرر أن سيبويه ال يهتم يف األعم املنافسة يف الصنعة؛ وذلا ني
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أو »األضلب بذكر القارئ؛ ألن املهّم عند  أن بتّج للوجه الذي ُقرئت به اآلية: 
الصواب أن القراء   يتضح منزلة األئمة منهم يف زمنه؛ فنرا  يقول: "وقرأ أهل املدينة 

دون عسناد عىل محزة أو الكسائي، كذا" دون عسناد عىل ناف  م،ال، و"قرأ أهل الكوفة كذا" 
و"قرأ بعضهم كذا" أو أن هذ  "قراءة أهل احلجاز" أو "قراءة أهل مكة كذا" دون عسناد عىل 

 .(68)«ابن ك،ري، أو دفعته العصبية الطائفية، واملنافسة يف الصنعة عىل عدم ذكر هؤالء

مبين على والتعليل بعدم ا ضاب املنزلة عند سيبويه الذي يذهب عليه الدكتور 
وأّما   سبي  القراءات، وهو أمر ندث بعد سيبويه؛ فال يقبل التعليل به لصني  سيبويه.

التعليل بالعصبية الطائفية أو املنافسة يف الصنعة الذي يذهب عليه الدكتور أيًضا؛ فما 
من دليل عليه من نانية، ومن نانية أخرى فلو كان األمر كذلا ملا  ّرب سيبويه 

 بالكوفيِّني.

وأّما ما ذهب عليه الدكتور من أن نافًعا هو املراد بأهل املدينة، وأن محزة أو 
 الكسائي هما مراد سيبويه بأهل الكوفة عخل؛ فقد سب  عبطاله، وبيان خطأ القول به.   

والبحث يلمح يف  عليل النسبة اجململة لبعض القراءات عند سيبويه ملمًحا 
ة قرأ بها أك،ر من قارئ، فأراد سيبويه االختصار آخر؛ وهو أن سيبويه حلظ أن القراء

بنسبتها ألهل البلد يف نصوص متعددة، وللمنسوبني للبلد كالكوفيِّني يف نصن ونيٍد؛ 
 .(الرَُّسوُل َيُقْوُل َنتَّى َوُزْلِزُلوْا)وقد  قّدم دليل ذلا يف  و ي  القراءة يف قوله  عاىل: 

معهم بني قراءة عدد من الصحابة؛ ويضاف لذلا أن الكوفيِّني اخُتصُّوا جب
وهم: ع،مان بن عّفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن  ابت، وعبد اهلل بن مسعود، 
وأبي بن كعب )رعي اهلل عنهم أمجعني(؛ كما يظهر هذا جبالء عند شيخ القراء 
الكوفيِّني أبي عبد الرمحن السلمي شيخ عا م بن أبي النجود، وكذا عند ضري  من 

؛ ففي َعْزِو سيبويه القراءة هلم استغناء باإلمجال عن التفصيل (66)ني كاألعمشالكوفيِّ
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يف نسبة القراءة ألين منهم، وقد فعل سيبويه حنًوا من ذلا فنسب القراءة للصحابي 
، ويف موع  (011)اختصاًرا؛ نيث  ّرب بابن مسعود )رعي اهلل عنه( يف موععني

واجملموع  ال ة مواع ؛ وكذا يف نسبته  )رعي اهلل عنه(؛ (010)قراءة أبي عبد اهلل
 )رعى اهلل عنه(. (011)القراءة ملصحف أبين

وفيما  قّدم من  صريح سيبويه بالكوفيِّني يف القراءات، وفيما عرعه البحث 
من مناقشات؛ أبلغ ردن على الدكتور: عبد الفتاب شليب الذي يذهب عىل أن سيبويه   

أو من قرأ على  -كأبي عمرو بن العالء  ينص عذا ما نص عال على عمام بصري»
، أو عيسى، أو من بُعد عن هذ  العصبية كعبد اهلل بن مسعود -كاألعرج  (011)بصري
 رعي اهلل عنهما. (014)«أو أبي

 -وهو املراد عند اإلطالق  -وال خيفى أن األعرج عبد الرمحن بن هرمز املدني 
وهو الذي  -هـ(011املكي )ت األعرج محيد بن قيس ، وكذا (011)  يقرأ على بصرين

  يقرأ على  -دّون الدكتور امسه يف احلاشية، ونّص على رواية أبي عمرو عنه 
 .(016)بصرين

والقارئ الذي عزا له سيبويه  الث القراءات يف كتابه هو ابن هرمز بنصِّ ابن 
 . (017)الّسّراج

ل من وقد  ّرب سيبويه بغري قارئ بصرين على ما عرعه البحث، وهذا القو
؛ م  ما يف نسبة (018)الدكتور مبينٌّ على فكرة التعصب الر ليس من دليل عليها

 القراءة للكوفيِّني من مناقضة ومضادة هلذ  الفكرة.
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سادًسا: هل هناك مواضع ُأخر يف القراءات اليت أوردها سيبويه يف كتابه انفرد بها القراء 

   ؟الكوفيُّون ومل ينّص سيبويه على نسبتها هلم

قرِّر البحث أنه   يقف يف القراءات الر أوردها سيبويه يف كتابه على قراءة ي
انفرد بها الكوفيُّون دون ضريهم من قراء األمصار حبسب استقراء البحث؛ وما رج  

 له وما وقف عليه من مصادر.
 ويستنتج من هذا ما يلي:

 ل،الث./ دّقة سيبويه يف نسبته القراءة للكوفيِّني يف هذ  املواع  ا0

/ معرفة سيبويه ودرايته بالقراءات الر أوردها يف كتابها وملن ُ نسب؛ وعن   يصرب 1
 بأمساء القراء عال قليالب.

/ اهتمام سيبويه بَعْزِو بعض القراءات عىل أهل بلد من البلدان )مكة، املدينة، 1
ة بقراء الكوفة(، أو عقليم من األقاليم )احلجاز(؛ دليل على عملام قوين، ومعرف

  لا البلدان.
/ ليس سيبويه خمتصًّا وال معنيًّا بضبط الروايات عن القراء، وال اختالفات الطرق 4

 عن الرواة؛ فال ُيحّمل نصُّه ما ال بتمل، فهو يؤدِّي ما بلغه رواية فحسب.
/ هناك اختالف كبري يف  و ي  القراءات بني سيبويه ومن بعد ، وهناك اختالف 1

ِو القراءات بني النحويِّني وعلماء القراءات الذين يقتصرون على و باين يف َعْز
عدد معّين من القراء، وعلى عدد حمدود من الرواة عن هؤالء القراء، وعلى عدد 

 حمدود أيًضا من الطرق عن هؤالء الرواة.

والبحث يقرِّر أن  و ي  القراءات يف كتاب سيبويه باالعتماد على مصادر 
ة املشهورة؛ سيؤدِّي عىل خلٍل وقصوٍر يف فهم مراد سيبويه، وقد مّر القراءات املتداول
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فيما سب  مناذج  بيِّن أن مفهوم سيبويه لنسبة القراءة لبلد معّين يعين: قراءة أك،ر من 
قارىء، وهو مّما ال يقف عليه من يقتصر على ما هو منقول عن السبعة أو العشرة أو 

 األربعة عشر. 

 القسم الثاني

 ون يف الّتصريفالكوفيُّ

 وارتباطه بنصٍّ سابق. ،أّواًل: نصُّ كتاب سيبويه

 ّرب سيبويه بالكوفيِّني يف  نايا كالمه يف التصريف، وذلا يف ندي،ه عن كيفّية 
بناء بعض األبنية من الفعل املعتلِّ الالم )الناقص(؛ يف الباب الذي عقد  بعنوان: "هذا 

اء والواو و  جيئ يف الكالم عال نظري  من ضري باب ما قيس من املعتلِّ من بنات الي
  املعتلِّ"؛ وذلا نيث يقول:

 وعمنا ُقْلُت، يف هي كما واٌو منها العني ألّن ؛(016)وَقيٌّ َنيٌّ َفْيِعٌل: منها و قول»
 أن وينبغي َنِيْيُت، يف لا و فت ما َقِوْيُت م،ل: يف و سكَن الواو  عتّل أن من منعهم
 عني. فيه والياء الواو فيما َفْيَعالب عاقبت َفْيِعالب ألن فيه؛ الكالم جهو هو َفْيِعٌل يكون

هم يزعمون ألّن ؛مكسور العني َفْيِعالب عال قول الكوفيني يف يكون أن ينبغي وال
 .عن أ له ه حمدوٌدوأّن ،(001)] وأّنه حمذوٌف [ ٌلَعْيه َفأّن

 الياء فيما (001)َفْيَعالب ٌلَفْيِع عاقبت يقول: فكان (000)اخلليل ] رمحه اهلل [ وأّما
 والواو الياء فيما (004)َفَعلةب (001)للجم  ُفَعَلٌة عاقبت كما به واخُتّصت عنٌي؛ فيه والواو

 . (001)«الٌم فيه
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وهذا املوع  هو املوع  الونيد يف كتاب سيبويه الذي  رب فيه باسم 
روف فجعله ؛ وقد استوقف هذا التصريح ابن خ(006)الكوفيِّني يف ضري عيراد القراءات

؛ وكأنه يستغرب من (007)«ذكر الكوفيني»يكتب  عليقة على ناشية نسخته نصُّها: 
 سيبويه فعله هذا.

ونصُّ سيبويه هذا مر بط مبسألة سب  أن عر  هلا ولكنه أبهم القائل فيها؛ 
 وهي املسألة املتعلقة بوزن سيِّد وحنو ، وما فيه من ععالل؛ وذلا نيث يقول سيبويه:

 ساكنة كانت أو ساكنة، قبلها والياء متحركة كانت عذا ياًء فيه الواو  قلب ام باب هذا»
 متحركة بعدها والياء

 عياهما استعماهلم لك،رة خمارجها  دانت الر مبنزلة والواو الياء ألّن وذلا
 وال الياء بعد ناجٌز الياء وبني بينها ليس الواو كانت فلما ،(008)ألسنتهم على وممّرهما

 عليهم، أخّف واند موع  من اللسان ورف  واند وجٍه من العمل انك (006)قبلها
 وذلا باأللف؛ لشبهها عليهم أخفُّ ألّنها الواو ال القلب يف الغالبة الياء وكانت
 يقول: اخلليل وكان وَ ْيِوٌب، َسْيِوٌد أ لهما: وعّنما وَ يٌِّب؛ َسيٌِّد َفْيِعٍل: يف قولا
 بالبناء املعتّل خيصُّون قد ألّنهم املعتلِّ؛ ضري يف َفْيِعٌل يكن   وعن ،(011)َفْيِعٌل َسيٌِّد

 يف الطويل ألّنه والَقْيُدود؛ َكْيُنونٌة قالوا:  راهم أال املعتلِّ، ضري من ضري  به الخيصُّون
 وأْقَوُد؛ ُمْنَقاٌد  قول: مجٌل أّنا  رى أال َيُقوُد، قاد من هو وعّنما السماء، ضري

فجاءوا به  اٌةَضُق :وقالوا ،اوٌل مصدًرُلَعْيَف وليس يف ضري املعتلِّ لٌة،َفْيَعُلو :(010)فأ لهما
لرتكو   (011)ٌلَعْيولو أرادوا َف ،للجم  وال يكون يف ضري املعتلِّ ،ٍة يف اجلم َلَععلى ُف
 .اٌنَبيَّاٌن وَهَحيََّ  :ا كما قالوامفتوًن

 .ٌلِعْيَف ه ليس يف ضري املعتلِّألّن ؛ٌلَعْيهو َف: (011)وقد قال ضري 
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 قالوا:  راهم أال االسم، ُضيِّر عذا ُ قلب قد احلركة ألّن احلركة؛ ُضيِّرت :وقالوا
 َضيَّروا فكذلا ُدْهِريٌّ؛ وقالوا: الفتح، وأ له ُأْخٌت وقالوا: ُأَمِويٌّ، وقالوا: ِبْصِريٌّ،

 .(014)َفْيَعٍل نركة

 يف جيْئ   بناٌء عتلِّامل يف جاء قد ألّنه علّي؛ أعجب اخلليل ] رمحه اهلل [ وقول
 العرب: بعض قال (011)وقد يكِسروا، فلم اٌنَحيََّ و اٌنَبيََّه قالوا: وألّنهم ضري ؛

 الَعيَِّن كالشَِّعيِب َعْيِني َباُل َما

 لا، ذكرت فيما مفتونة  ركوها نيث االطراد على هذا ُيحمل فإّنما
 يّطرد، ال الذي الشاذِّ على (016)حتمله وال ضري ، يف يكن   املعتلِّ يف بناء ووجدَت

  .(016)«َفْيِعالب يكون أن عىل سبيالب (018)وجدت (017)فقد

 بوزن سيِّد وحنوه، وما فيه من إعالل. ثانًيا: األقوال يف تعيني املبهم يف نصِّ سيبويه املتعلِّق

لعّل أقدم من عر  لنسبة األقوال يف سيِّد وحنوها هو ابن قتيبة؛ نيث يقول: 
بعض النحويني يزعم أن سيًِّدا وميًِّتا وأشباههما َفْيَعل ضريت نركته : وكان (011)وقال»

 ..؛ فكذلا ضريوا نركة َفْيَعل. .كما قالوا: ِبْصِريٌّ

وقال الفراء: هو َفْيَعل، وانتج بأنه ال ُيعرف يف الكالم َفْيِعل؛ وعمنا جاء َفْيَعل 
 ...كَصْيَرف

ُيبنى للمعتل بناء ال يكون وقال البصريون: هو َفْيِعل، وانتجوا بأنه قد 
 .(010)«للصحيح

وواعح من هذا النصِّ أن ابن قتيبة   يعيِّن املبهم يف كالم سيبويه الذي نقله 
وقد قال ))ابن قتيبة بفحوا  ال بنصِّه؛ ألن سيبويه   يقل: "بعض النحويني"؛ وعمنا قال: 
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على ما يف النسخة ( (وقد قال قوم))( على ما يف النسخة الربانّية، أو قال: (ضري 
 الشرقّية كما سب  بيانه.      

وقولة ابن قتيبة اجتهاد منه يف  فسري املبهم؛ ولكنه اجتهاد ال يدل على شيء عذ 
 بعض النحويِّني مبهم أيًضا.

وواعح أيًضا أن ابن قتيبة ينسب عىل الفراء قوله بهذا القول الذي عزا  سيبويه 
جود يف نصِّ سيبويه؛ مّما يفيد أنه مقتف أ ر هذا لغري معّين، وانتجاجه حبجاج ضري مو

 القائل ضري املعّين ال أنه هو قائل هذا القول.

 فإن الَقيِّم وأما»ويقول ابن األنباريِّ نا ًّا على أن وزنه عند الفراء "َفِعيل": 
 فلما مالَقْيِو وأ له الَفْيِعل، وزنه الَقيِّم فقال: سيبويه فيه؛ فأما اختلفا وسيبويه الفراء

 قبلها الر فيها وأدضموا ياء الواو من أبدلوا ساكن والساب  والواو الياء اجتمعت
 أشبهه؛ فهو وما وليِّن وهيِّن وميِّت وجيِّد سيِّد يف قال وكذلا مشددة، ياء فصار ا
 وَهْيِون. وَجْيِود وَسْيِود َمْيِوت أ له: َفْيِعل،

 َعْيَزن م،ل: َفْيَعل هو عمنا َفْيِعل؛ ربالع  أبنيِة يف ليس وقال هذا، الفراء وأنكر
 وَعْيَغم. وَخْيَف 

 وَجِويد وَسِويد َقِويم أ له: َفِعيل، الفعل من هذا وجيِّد: وسيِّد قيِّم يف وقال
  م قبلها، ما النفتاب ألفبا الواو جيعلوا أن يلزمهم فكان وَظِريف؛ َكِريم وزن على

 لفظ على َفِعيل  ار ذلا فعلوا فلما بعدها الر الياء وسكون لسكونها يسقطوها
 .(011)«احلرف بناء بها ليكمل الياء على ياء فزادوا َفْعل؛

 َ ْيِوب البصريني عند األ ل»وأّما الّنّحاس فيذكر أن قول الكوفيِّني أنه "َفِعيل": 
 ملا قالوا كما كان ولو أدضم،  م َ ِويب األ ل: الكوفيني وعند ميِّت، م،ل: أدضم  م
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 وقيِّم»؛  م نّص على نسبته للفراء يف قيِّم: (011)«َطِويل عدضام جيوز كما ال امهعدض جاز
 ابن قال َفِعيل. أنه الفراء وزعم أدضم،  م َقْيِوم فيه: األ ل البصريني، عند َفْيِعل

 . (014)«َسِوي  يعل   كما أعل ملا قال كما كان لو كيسان:
: (011)وزعم الفراء أن سيًِّدا وميًِّتا»ويقول السريايف ناسًبا القول الساب  للفراء: 

وهذا مما بتج به الفراء على أن ميًِّتا وسيًِّدا »؛ وقد  قّدم للسريايف قوله: (016)«...َفِعيل
سيبويه  (018)وقد ذكر»،  م يقول عن القول الذي نكا  سيبويه: (017)«...أ له: َفِعيل

..، وعمنا .لوا يف َبْصِريٌّ: ِبْصِريٌّأن قوًما قالوا: سيِّد َفْيَعل، وأنه كسر عني الفعل كما قا
، (041)«...(016)قال هذا القائل عن وزنه َفْيَعل، ألنه وجد َفْيَعال يف الكالم و  جيد َفْيِعال

 .(040)«كما زعم من نكى عنه سيبويه» م يقول: 

وأما البغداديون فذهبوا عىل أنه َفْيَعل »ونسبه ابن جنِّي للبغداديِّني نيث يقول: 
 .(041)«...ُنقل عىل َفْيِعل بكسرها بفتح العني

 َفَعَلٌة  قدير : سادة، وهم»وقال اجلوهري بقول الفراء؛ نيث يقول: 
: البصرة أهل ..، وقال.وَسَراة َسِرين م،ل وهو َفِعْيٌل، َسيٍِّد:  قدير ألّن بالتحريا،

 .(041)«...َفْيِعٌل َسيٍِّد:  قدير

وقد قال الفراء يف سيِّد »؛ نيث يقول: وابن السِّْيد ينسب للفراء أنه على "َفِعيل"
 .(044)«يتوميِّت وحنوهما: عن األ ل فيهما َفِعيل كَسِويد وَمِو

وقال أبو الربكات األنباريِّ نا ًّا على اختالف بني الكوفيِّني؛ وذاكًرا القول 
ذهب الكوفيون عىل أن وزن سيِّد وهيِّن وميِّت يف »الذي نكا  ضري سيبويه دون نسبة: 

 ..، وذهب البصريون عىل أن وزنه: َفْيِعل بكسر العني..على َفِعيل األ ل

 وذهب قوم عىل أن وزنه يف األ ل على َفْيَعل بفتح العني.
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 وَهِوين َسِويد حنو: َفِعيل أ له عن قلنا عمنا قالوا: بأن فانتجوا الكوفيون أما
 يف نظري له ليس فإنه (041)َفْيِعل خبالف العرب كالم يف نظرًيا له ألن وَمِويت؛
 يعلوا أن أرادوا ملا أنهم عال وَمِويت وَهِوين َسِويد أ له قال: من هم..، ومن.كالمهم

  سقط  م ألفبا يقلبوها أن يلزمهم فكان قلبوها؛ ومات ساد يف أعلوها كما الواو
 الياء على ياء فزادوا بَفْعل؛ َفِعيل يلتبس أن فكرهوا بعدها الياء وسكون لسكونها

 . (046)«...وَفْعل َفِعيل بني بها الفرق ويق  احلرف بناء ليكمل

 وقال»وقال أبو البقاء العكربي نا ًّا على أنه قول الكوفيِّني يف  يِّب: 
 الواو لصحت كذلا كان لو ألنه خطأ؛ وهو َفِعيل، على َ ِويب أ له الكوفيون:

 .(047)«وَعِويل َطِويل يف  حت كما

  ّيب أ ل: الكوفيني بعض وقال»: وعند ابن عطّية هو قول بعض الكوفيِّني
 هذا يضعف فبهذا، َطِويل يعل   كما يعل ال أن يلزمه وكان َفِعيل، م،ال على َ ِويب
 .(048)«القول

وذهب البغداديون عىل »و ب  ابن يعيش ابن جين يف شرب امللوكي؛ نيث يقول: 
 .(046)«أنه َفْيَعٌل بفتح العني،  م ُنقل عىل َفْيِعل بكسرها

وقد استغرب البغداديون بناء ميِّت وهيِّن؛ »شرب املفصل فقد قال: وأّما يف 
ح العني ُنقل عىل َفْيِعل بكسرها، وذهب الفراء منهم عىل فذهب بعضهم عىل أنه َفْيَعل بفت

وذهب البغداديون عىل أنه َفْيَعل بفتح العني ُنقل عىل َفْيِعل »؛  م قال: (011)«أنه َفِعيل...
  .(010)«منهم عىل أنه َفِعيل... بكسرها...، وذهب الفراء
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وزعم البغداذيون أن سيًِّدا »وقال ابن عصفور يف نقل قول ضري البصريِّني: 
 وميًِّتا وأم،اهلما يف األ ل على وزن َفْيَعل بفتح العني، واأل ل: َسيَّد وَميَّت  م ُضيِّر

 محلهم والذي باء؛ال ِبْصِريٌّ فكسروا :َبصرة عىل النَّسِب يف على ضري قياس كما قالوا
 ...َ ْيَرف :حنو مفتونها، يكون بل العني، مكسور الصحيح يف" َفْيِعٌل" يوجد   أنه ذلا على

فُأدضم؛  ُقِلب  مَّ ،"َفِعيل" وزن على َسِويد :َسيِّد يف األ ل أنَّ الفرَّاء عىل وذهب
 . (011)«صحيحال يف العني بكسر" َفْيِعٍل" عدُم ذلا على وَنَمَله حنو ، كان ما وكذلا

 حنو أن اعلم»ويقول الرعي يف عيراد األقوال دون  عيني املبهم يف نصِّ سيبويه: 
 بفتح وَقيَُّلولة عند  َكيَُّنونة وَقْيُلولة العني، وَكْيُنونة بكسر َفْيِعل سيبويه: عند وميِّت سيِّد

 الزمة. والتاء كّينونة يف مكررة الالم أن عال عيضموز وزن على العني

 املصادر؛ يف فيَعُلولة وال العني بكسر َفْيِعل بناء األجوف ضري يف يوجد   وملا
 ِبْصِرين يف كما كَصْيَرف فُكسر العني َفْيَعل بفتح وميِّت سيِّد أ ل بأن بعضهم نكم
 القياس. ضري على بالضم؛  وُدهرين الفاء، بكسر

 االستعمال ان؛ وجلازوَ يََّح َهيََّبان يغّير   العني مفتوب كان لو: سيبويه قال
 ...شائًعا

 َجِويد جيِّد: حنو أ ل: -العني  بكسر َفْيِعل بناء من أيًضا جتنًبا - الفراء وقال
 ياء الواو قلبت  م الواو، موع  عىل والياء الياء موع  عىل الواو فقلبت كَطِويل،

 .(011)«األوىل هو كله ذلا يف سيبويه ..، وقول.طين يف كما وأدضمت

وزعم الفراء أن وزن سيِّد وأم،اله: »يف نقل قول ضري البصريِّني:  نّيان وقال أبو
َفِعيل على وزن َطِويل،  م قلب فصار َسْيِود،  م قلبت الواو ياء فأدضم؛ وعمنا محله 

 على دعوى القلب كون َفْيِعل مفقوًدا يف الصحيح فال يّدعى م،له يف املعتل.
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واأل ل: َسيَّد َفْيَعل بفتح العني، وزعم البغداذيون أن وزن سيِّد وحنو : 
 م ُضيِّر على ضري قياس كما قالوا يف النسب عىل البصرة: ِبْصِريٌّ فكسروا؛ وعمنا وَميَّت، 

قال يف البحر احمليط ، و(014)«...ذهبوا عىل ذلا لفقد َفْيِعل يف الصحيح كما زعم الفراء
 املختصة األوزان من ووه البصريني، عند َفْيِعل  يِّب ووزن»ملخًِّصا اخلالف: 

 المرأة، علم القاف بكسر  يقل: قوهلم من الصحيح يف شذ ما عال العني، باملعتل
 .(011)«للكوفيني املذهب هذا نسب للفراء، وقد خالفا َفِعيال وزنه وليس

وبعد هذا كلِّه؛ فقد أنسن املعرِّي وأ اب كبد احلقيقة يف بيان األقوال، وانفرد 
ألن سيًِّدا وميًِّتا على وزن َفْيِعل »رد  سيبويه لقائله؛ نيث يقول: بَعْزِو الرأي الذي أو

على رأي البصريني، وزعم الرؤاسي أن أ له: َفْيَعل فنقل عىل َفْيِعٍل، وهذا راج  عىل 
 القول األول.

وزعم الفراء أن أ له: َسِويد وَمِويت؛ وكذلا يزعم يف مجي  هذ  املعتالت، 
وأدضمت يف الياء واإلدضام يغري األول عىل نال ال،اني؛ وكأن مذهبه أن الواو سكنت 

: َسِوْيد  م نقل (016)فأ ل سيِّد على القولني األولني َسْيِود، وأ له على القول ال،اني
 .(017)«عىل َسْوِيد

وقال الكسائي: سيِّد من الفعل َفْيِعل؛ »وعند الرجوع للمؤدِّب جند  يقول: 
ائمة مقام العني؛ فلما سكنت الياء أدضمت الواو وهو يف األ ل: َسْيِوٌد الواو فيه ق

 ...فيها، فصارت ياء مشددة

وقال ضري : هو من الفعل "َفْيَعٌل" فغيِّرت نركته حنو قوهلم: رجل ُدْهِريٌّ 
 . (018)«املنسوب عىل الدهر



 د. بدر بن حمّمد بن عّباد اجلابري

 43                                       م  1031نوفمرب   –هـ 3415 حمرم – احلادي عشرالعدد 

وواعح من نصِّ املؤدِّب عبهامه لقول الرؤاسي؛ م  نسبته للكسائي م،ل قول 
 اخلليل.

 يستبني أن القول للرؤاسي.ومّما  قّدم 

ثالًثا: تعيني املبهم يف نصِّ سيبويه املتعلِّق بوزن سيِّد وحنوه، ومراد سيبويه بالكوفيِّني، وتعليل 

 إبهامه للقائل ثم النصِّ عليه.

بعد التطواف الساب  يف املصادر؛ فاملتعيِّن الذي ال يصحُّ ضري  وال يقبل يف 
تعل  بوزن سيِّد وحنو ، وما فيه من ععالل؛ أّنهم:  عيني املبهم يف نصِّ سيبويه امل

 (. (يف قول الكوفيِّني)) الكوفيُّون بنصِّ سيبويه املتقدِّم

وهذا النصُّ  ريح وقاط  بنسبة القول للكوفيِّني؛ ومن جهة أخرى فهذا النصُّ 
 يطرب أربعة  ساؤالت:

 ؟من هم هؤالء الكوفيُّون األّول:

 ؟ّية نكاها سيبويه يف كتابه؛ وَ  يصرب بنسبتها للكوفيِّنيهل هناك أقوال كوف وال،اني:

 َ  ّرب سيبويه بامسهم هنا، وأبهمه عند عيراد األقوال يف الباب املعقود  وال،الث:
 ؟هلذ  املسألة

 َ   ينّص العلماء الذين شرنوا كتاب سييويه وضريهم من املعنيِّني بسيبويه  والراب :
  ؟صِّ هم: الكوفيُّون؛ وأن سيبويه قد نقل عنهم يف كتابهعلى أن املبهم يف هذا الن

 ذكر أن الرؤاسي هو الكويف الذي  (016)وأّما جواب األّول؛ فمصادر الرتاجم
؛ بل عّد (061)يعنيه سيبويه بقوله: "وقال الكويف"؛ وقد سّلمه مجاهري البان،ني املعا رين

 !.(060)روى عنهم سيبويهبعض البان،ني اعتماًدا على هذ  املقولة الرؤاسيَّ ممن 
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وعند عر  هذا القول على حماِّ البحث وحتت النظر العلمي؛ فإن البحث 
( يف كتاب سيبويه؛ وهو ما قّرر  األستاذ: (وقال الكويف))يقرِّر أنه   يقف على مجلة: 

عني   أر سيبويه »علي النجدي نا ف بأسلوب ال خيلو من نقٍد خفين؛ نيث يقول: 
تاب بلفظه وال معنا ، م  أن العبارة كما ال خيفى  دل على  كرار يقول ذلا يف الك

قوهلا و عدد مواطن ذكرها؛ فإذا كانت ندت مرة مين يف موطن؛ فال أدري كيف ندت 
 .(061)«يف سائر املرات واملواطن

و عقيًبا على ما  قّدم؛ يقرِّر البحث أنه ال يرى انتمالّية أن  كون "وقال ضري " 
الكويف"؛ لكونها انتماالب بعيًدا، وليس هلا ما يسندها ولو بوجه من حمّرفة عن "وقال 

الوجو ، والبحث يسجِّل استغرابه الشديد ممن سّلم بوجود "وقال الكويف" يف كتاب 
 سيبويه من قدامى وحمد ني.

ويقرِّر البحث أنه وقف على نسبة بعض مبهمات سيبويه للكسائي والفراء، 
لعلماء يف الكالم عن سيِّد؛ وهو ال يستقيم م  ما هو ومن ذلا ما  قّدم يف نصوص ا

 مسطور يف  رامجهم، وما هو معروف يف  أريخ هذا العلم.

والبحث يقرِّر أيضا أنه وقف على  عيني املبهم يف مسألة وزن "سيِّد" عند املعرِّي؛ 
 وأنه الرؤاسي مّما يدلُّ على أن سيبويه نقل رأيه دون  صريح.

بة القول للكوفيِّني  شمل مجي  علماء الكوفة الذين وميكن القول: عن نس
عا رهم سيبويه؛ وهم الذين ميكن التسليم بأن سيبويه نقل عنهم؛ وذلا يشمل: 

والقاسم بن  ،هـ(087ظنًّا(، وعّمه معاذ بن مسلم اهلراء )ت   ه061الرؤاسي )ت 
 ؛ وكلُّهم من شيوخ الكسائي والفراء.هـ(071معن املسعودي )ت 
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وهو مّما ختلو منه  -نقال عن الفراء  (061)ذا ما أورد  ابن قتيبةويعضد ه
يف مسألة قريبة من مسألة البحث؛ وهي: وزن "قضاة" من نسبته لـ:  - (064)املصادر

"بعض النحويني" دون  عيينهم أن وزنها عندهم: "َفَعَلٌة"؛ عال أنهم خصُّوا الياء والواو 
الذي نكا  سيبويه يف التغيري؛ مّما يدلُّ على بضمِّ أوله، وهو مواف  ملذهب ضري اخلليل 

أن قائل هذين القولني يسري على نهج  صريفين واند؛ وردُّ الفراء عليهم يؤيِّد أن 
يكون هذا القول قوالب كوفيًّا لقدمائهم، ولكن الفراء ال يوافقهم؛ وألجل هذا وحنو  

 على قول الفراء. كان اعتماد جلِّ املصادر النحوّية يف نقل آراء الكوفيِّني

واعتماد قول الفراء قوال للكوفيِّني يظهر جبالء عند  علب؛ وكذا ابن األنباري 
 كما يف نصِّه الساب ، وكذا عند ضريهما ممن نقل أقوال الكوفيِّني كالسريايف فمن بعد . 

وأّما جواب التساؤل ال،اني؛ فهو أنه يظهر من  صريح سيبويه بالكوفيِّني أن 
أخرى هلم، ولكن سيبويه   يصرِّب بنسبتها هلم وعمنا أدرجها حتت  هناك أقواالب

 مبهما ه، ومنها: "وقال ضري ".

ولتفصيل الكالم نول هذ  القضية برمتها موع  آخر ُيستقصى فيه )مبشيئة 
 الكريم املنان(.      

ومّما أبهمه سيبويه يف ضري مسألة: "وقال ضري "؛ وهو قول الكوفيِّني: قوله يف 
 من وناٌس يونس وأّما»ي،ه عن نون التوكيد اخلفيفة يف فعل اال نني ومجاعة النساء: ند

 .(066)، وقد ورد النصُّ هكذا عند ابن الّسّراج(061)«النحويِّني

وناس من النحويِّني املقصود بهم: الكوفيُّون؛ نيث ُنسب هلم موافقة 
أن قائله هو  (066): يست،نى الكسائي منهم، ويف بعض املصادر(068)، وقيل(067)يونس

 الفراء؛ ومن املعلوم أن ك،رًيا من األقوال املنسوبة للكوفيِّني عمنا هي قول الفراء.
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وعوًدا على نصِّ سيبويه يف نون التوكيد اخلفيفة فقد  عّر  عىل حماولة عخفاء 
 ع با هما يرى نبيب بن يونس وكان»جزء منه يف بعض املصادر؛ فها هو املربد يقول: 

؛ وفرق (071)«...بقوله يقول ومن يونس وقف ..؛ فإذا.النسوة ومجاعة اال نني فعل يف
 بينه وبني نصِّ سيبويه.

 .ويقصران نسبة هذا القول على يونس؛ (071)و لميذ  ابن جين، (070) م يأ ي الفارسي

ومّما هو رأي الكوفيِّني وقد ورد يف كتاب سيبويه ضري مصّرب بقائله؛ مناقشة 
زعم" يف قوهلم بأن يف جعفر نرفبا مزيًدا، وهو عّما الفاء  ملن و فهم بـ "من (071)سيبويه

 ؛ وهو(074)أو الراء؛ وهو ما نسبه السريايف للكسائي والفراء على اختالف بينهم
 .(071)ما ُنسب للكوفيِّني

والبحث يستظهر أن سيبويه يناقش شيوخ الكسائي والفراء؛ وعمّنا قال الكسائي 
 الشيوخ. لشهر هما، ولعدم الوقوف على رأي هؤالء والفراء بقوهلم فنسبته املصادر هلما

وأّما جواب التساؤل ال،الث؛ فالذي يظهر أن سيبويه   جيد ُبدًّا من الوفاء 
بِذمام العلم يف نسبة القول لقائله؛ فصّرب بامسهم هنا، م  ما  قّدم له من االنتصار 

 لقول شيخه اخلليل و قويته يف كالمه عند عيراد القولني.

جواب التساؤل الراب : فال أجد ما ميكن القط  به، أو االعتماد عليه يف  وأّما
 عليل هذا السكوت والتجاهل؛ فقد يكون عّلة ذلا: رضبة دفينة يف نفوس هؤالء 
العلماء يف عدم ععالء شأن الكوفيِّني، وجعلهم قرناء للبصريِّني؛ حبيث ينقل عنهم 

 سيبويه ويصرب برأيهم.

وال نعلم أندا من علماء البصريني بالنحو واللغة »ريايف: ويدلُّ عليه قول الس
أخذ عن أهل الكوفة شيئا من علم العرب عال أبا زيد فإنه روى عن املفضل 

 .(077)، وقد سّلمه بعض البان،ني(076)«الضيب
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 وُيْشُكل على هذا التعليل أن ابن األنباري الكويف   ينسب القول عال للفراء.
وهي: عدم و ول أقوال الرؤاسي هلم،  وقد يكون لذلا علة أخرى؛

 والفراء. وععراعهم عن البحث يف أقوال قدماء الكوفيِّني انشغاال منهم بأقوال الكسائي

 وقد يكون عّلة ذلا هو جمموع األمرين؛ ويعضد  أمران:

/  فسري الّزّجاج لقول سيبويه: "وقال ضري "، بأن القائل هو سيبويه، وقد ورد هذا 0
 قال»؛ ففيها: (078)ا له يف  در النسخة الربانّية من كتاب سيبويهالتفسري منسوًب

 وقال قول اخلليل: بعد سيبويه قال عذا يقول: عسحاق أبا ومسعت جعفر: أبو
 . (076)«معه نفسه يذكر أن عن اخلليل أجلَّ ألنه نفسه؛ يعين فإّنما ضري ؛

لقِّيه هذا على   (081)وقد نّص الّنّحاس )أبو جعفر( يف كتابه: ععراب القرآن
 الرأي من شيخه الّزّجاج.

وهو  فسري يصرف الذهن عن البحث عن أيِّ قائٍل هلذا القول؛ وخبا ة أنه 
  ادر من َعَلٍم معينن بكتاب سيبويه.

/ ندرة ما يف املصادر من أقاويل منسوبة لشيوخ الكسائي والفرء؛ اللذين شاركا يف 1
 ني  الفراء يف ضري موع  من ذلا بعدم التصريح بأقوال شيوخهما؛ ومن ذلا 

من دون  عيني القائل  (080)املعاني بَعْزِو آراء لشيوخه حتت مصطلح: "املشيخة"
 .(081)من ضري  عيني القائل يف أضلب املواع  (081)مطلقا، أو "بعض املشيخة"

وكذا ما وقف عليه البحث من عيراد آراء ليست بصرّية نقلها الفراء عن حنويِّني 
 .(084)ضري معّينني

وفيما  قّدم من عر  نصوص سيبويه التصريفّية دليل قاط  على وجود أقوال 
 كوفّية و لت عىل سيبويه ودّونها يف كتابه، وهو مّما   يتناوله البان،ون والدارسون.
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وهذا األمر جيعل من الواجب ععادة  دوين العالقة العلمّية بني البصرة 
ن كتاب الرؤاسي فحسب؛ وعمنا على والكوفة؛ ليس على عوء الروايات التأرخيّية ع

 عوء نصوص كتاب سيبويه من خالل  ال ة طرق:

/ هذا املوع  الونيد الذي  ّرب فيه سيبويه بالكوفيِّني؛ وقد ربطه البحث باملسألة 0
 الر أبهم فيها سيبويه القائل حتت مسّمى: "وقال ضري ".

  عسناد القول فيها، أو يف / مسائل "وقال ضري "؛ الر ميكن من خالل البحث املتعم1ِّ
 جلِّها للكوفيِّني؛ والذي آمل أن يرى النور قريًبا )مبشية امللا الوهاب(.

/ ما يوجد من نصوص نادرة يف  نايا املصادر فيها َعْزُو القول لشيوخ الكسائي 1
 والفراء، ومقارنتها بنصوص سيبويه الر فيها نسبة أقوال لغري معّينني.
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 نتائج البحث

 ل البحث عىل نتائج عّدة؛ وقد كان من أبرزها: وّ 

 اء الكوفيِّني من السبعة أو العشرة.رَّ/   يقصد سيبويه بالكوفيِّني يف القراءات الُق0

/   يقصد سيبويه بالكوفيِّني يف القراءات اإلمام الكسائي؛ لوجود املعا رة الر 1
واملعارعة  م عليه من املناقضةوملا يلز؛، دليل يدلُّ معها على األخذ أو الروايةليس من 

 بني عطالق سيبويه نسبة القراءة للكوفيِّني وعدم موافقة قراءة الكسائي هلم.

ا بأبي عبد الرمحن السلمي اء الكوفة بْدًءرَّ/ قصد سيبويه بالكوفيِّني يف القراءات ُق1
عىل محزة بن نبيب الزيات  "مقرئ الكوفة" شيخ عا م بن أبي النجود هـ(74)ت 
 شيخ الكسائي.هـ( 016)ت 

 / أ بت سيبويه رأًيا للكوفيِّني يف مسألة  صريفّية سب  له أن أبهم قائله.4

/   يفصح ك،ري من النحاة عن قائل القول يف املسألة الر أبهم فيها سيبويه املخالف 1
للخليل، ونسبوا القول ملعا ري سيبويه؛ م  وجود النصِّ من سيبويه على  عيينه 

 من كتابه. يف موع  آخر 

/ ميكن القول: عن سيبويه قصد بالكوفيِّني يف التصريف الرؤاسي ومن يف طبقته من 6
 الكوفيِّني.

/ يستظهر البحث وجود أقوال كوفّية يف الكتاب طوى سيبويه نسبتها للكوفيِّني، مّما 7
يدلُّ على نقض ما هو سائد عند البان،ني والدارسني من أن البصريِّني   يأخذوا 

 الكوفيِّني.عن 
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 .«يقرءونها»( يف األ ل: 0)

، وكذا يف الكتاب نسـخة  167/  0، وبوالق 111/  0( كذا بضم األول، وكذا يف طبعة باريس 1)
 م، وقرأ أ، والذي قرأ بضم األول من الكوفيني هو: أبو بكر شعبة عن عا 11ابن خروف ل 

بالكسر منهم: بيى بن و اب، وعبد الرمحن بن أبي ليلى، وطلحـة بـن مصـرف، واألعمـش،     
 ونفص عن عا م، ومحزة، والكسائي.

، والزخمشري، الكشـاف  161، واهلذلي، الكامل، ص 417ينظر: ابن جماهد، السبعة، ص 
 .141/  1، واخلطيب، معجم القراءات، 066/  6، وأبو نيان، البحر احمليط 8/  4

 أ. 11(  تمة من نسخة ابن خروف ل 1)

 .166/  1سيبويه، الكتاب،  (4)

 .14/  1، سيبويه، الكتاب (1)

 .477/  4سيبويه، الكتاب،  (6)
 .«يقرءونها»؛ ويف األ ل: 166/  1من الكتاب،  1احلاشية  (7)

 .«قرءوا»؛ ويف األ ل: 14/  1من الكتاب،  0احلاشية  (8)

 .016، ص  ه 0164، 14مكي، سيبويه يف امليزان، جملة جمم  اللغة، ج األنصاري، أمحد  (6)

؛ فقد أورد ابـن جماهـد   11 - 46؛ وينظر: ابن جماهد، السبعة ص 048/  0 سيبويه، الكتاب، (01)
؛ وكـذا  «القـراءة ُسـنَّةٌ  »من عدة طرق عن زيد بن  ابت )رعـي اهلل عنـه(، وبعـض التـابعني:     

 أ. 01روف ل وردت يف عندى النسخ عند ابن خ

 .01/  0دراسات ألسلوب القرآن، عضيمة، حممد عبداخلال ، ( 00)
 . 01/  1الكتاب، سيبويه،  (01)

 .14/  4عمر، أمحد خمتار، ومكرم، عبدالعال سا ، معجم القراءات القرآنية،  (01)
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 .116/  1الزجاج، معاني القرآن وععرابه،  (04)

 .11/  1ععراب القرآن،  النحاس، (01)

 .167/  1و علي الفارسي، اإلضفال، ( أب06)

 .040/  7الطوسي، التبيان،  (07)

 .488/  01القرطيب، اجلام  ألنكام القرآن،  (08)

 .01/  1( مكي، مشكل ععراب القرآن، 06)

 .«يقرءونها»؛ وفيه: 046/  1( ابن يعيش، شرب املفصل، 11)

 .14/  1الشواذ،  ، و  ينسبها يف ععراب القراءات878/  1العكربي، التبيان،  (10)

 .066/  6أبو نيان، البحر احمليط،  (11)

 .181/  1اخلطيب، عبداللطيف، معجم القراءات،  (11)

 .700/  1األنباري، اإلنصاف،  (14)

، وابـن  011و 016، واألهوازي، مفردة يعقـوب، ص  68مفردة يعقوب، ص ، ينظر: الداني (11)
يذكر الـرعيين هـذ  القـراءة يف اجلمـ      ، و  114 - 111، ص ، مفردة يعقوبالفحام الصقلي
 .60و 61والتوجيه، ص 

 .14/  6ابن عطية، احملرر الوجيز،  (16)

 .067/  1السريايف، شرب كتاب سيبويه،  (17)

 .86ابن خالويه، خمتصر يف شواذ القرآن، ص  (18)

 .016/  1أبو علي الفارسي، التعليقة،  (16)

 .166اهلذلي، الكامل، ص  (11)

 .111شواذ القراءات، ص ( الكرماني، 10)

 .41/  4( الزخمشري، الكشاف، 11)
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 .118/  0ابن مالا، شرب التسهيل،  (11)

 .040/  7( الطوسي، التبيان، 14)

، 107و 106، والقبـاقيب، عيضـاب الرمـوز، ص    617( ينظر: سـبط ابـن اخليـاط، املـبهج، ص     11)
 .118/  1والدمياطي، عحتاف فضالء البشر، 

، والقبـاقيب،  161/  1، وأبو نيان، البحـر احملـيط،   186ياط، املبهج، ص ينظر: سبط ابن اخل( 16)
 .416/  0، والدمياطي، عحتاف فضالء البشر، 101عيضاب الرموز، ص 

 .111/  0( عمر، أمحد خمتار، ومكرم، عبدالعال سا ، معجم القراءات القرآنية، 17)

 .141/  0( النحاس، ععراب القرآن، 18)

 .408/  0ف، معجم القراءات، ( اخلطيب، عبداللطي16)

 .101الكامل، ص  ،ينظر: اهلذلي( 41)

، وابـن اجلـزري،   186، وسبط ابن اخليـاط، املـبهج، ص   061 ص، السبعةابن جماهد، ينظر: ( 40)
 . 17، والقاعي، عبدالفتاب، البدور الزاهرة، ص 116النشر، ص 

 .101الكامل، ص ، هلذليا (41)

 . 141/  0اية النهاية، ضابن اجلزري، ( 41)

، والقباقيب، عيضـاب  476سبط ابن اخلياط، املبهج، ص و ،171ابن جماهد، السبعة، ص  ينظر:( 44)
واخلطيــب، عبــداللطيف،  ،18/  1، والــدمياطي، عحتــاف فضــالء البشــر، 186الرمــوز، ص 

. ووقـ  يف عمـر، أمحـد خمتـار، ومكـرم، عبـدالعال سـا ،         184و 181/  1معجم القراءات، 
 (؛ خلط عجيب. 111/  1ت القرآنية، )معجم القراءا

 ، واملصادر السابقة.111، و146ص  ،الكاملاهلذلي، ينظر: ( 41)

 .  06/  1، و176/ 0، الكتابسيبويه،  (46)

 .186، و117/  1 ،؛ ويقارن بالسريايف، شرب كتاب سيبويه86، و68/  1، الكتابسيبويه،  (47)
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 .71ص  ينظر: السريايف، أخبار النحويني البصريني، (48)
ــويني، ص   (46) ــات النحـ ــدي، طبقـ ــر: الزبيـ ــة األدب، 71ينظـ ــدادي، خزانـ ، 07/  0، والبغـ

، 14وعبدالتواب، رمضـان، أسـطورة األبيـات اخلمسـني، جملـة اجملمـ  العلمـي العراقـي، ج         
 .111، ص  ه0164

 .181/  4؛ وينظر: السريايف، شرب كتاب سيبويه،  161/  1، الكتابسيبويه،  (11)

 .017و 016لي النجدي، سيبويه عمام النحاة، ص ( نا ف، ع10)

 .11عضيمة، حممد عبداخلال ، فهارس كتاب سيبويه، ص  (11)

 ب. 011، نسخة ابن خروف ل الكتاب( سيبويه، 11)

/ 1؛ وينظر  علي  حمققه، ويقارن بالسريايف، شرب كتاب سيبويه،  116/  4، الكتابسيبويه،  (14)
 .014و 011

ت النسخة الشرقية؛ وقد أ بته ابن خـروف ناشـية يف نسـخته مـن كتـاب      هذا النص من زيادا (11)
. و"ش" رمـز النسـخة   « ش: قال أبو عمـر مسعـت أبـا زيـد...    »أ؛ والنص فيه:  040سيبويه ل 

الشرقية من كتاب سيبويه، ونسخة ابن خروف فيها مقارنات بني النسخة الربانيـة الـر أ بتهـا    
 وقا ها يف احلاشية.متنا، والنسخة الشرقية الر أ بت فر

وبناء عليه بذف البيت الـوارد يف هـذا الـنص مـن شـواهد سـيبويه الـذي  ـنعه أ. هـارون                 
 (.  66/  1الكتاب، ، )سيبويه

وفيها: قال أبو ع،مان )مـن   - 111/   1ون  هذا النص أن يذكر ناشية كما يف طبعة باريس       
؛ وينظـر أيضـا: ابـن    118/  1بعـة بـوالق   ، والـنص برمتـه ضـري وارد يف ط   -عندى النسخ( 

 .001خروف،  نقيح األلباب )قسم الدراسة(، ص 

 .171/  0ابن اجلزري، ضاية النهاية،  (16)

، وموقف سيبويه من القـراءات واحلـديث،   11احلدي،ي، خدجية، الشاهد وأ ول النحو، ص  (17)
 .106و 101م، ص 0671، 0، اجمللد 04جملة كلية اآلداب، جامعة بغداد، العدد 
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 .10/  0، الكتابسيبويه،  (18)

 .411/  1، واخلطيب، معجم القراءات، 111( ينظر: ابن جماهد، السبعة، ص 16)
وختريج احملق  لآلية خطأ، وقوله بعـدم ع،ـور  علـى قـراءة أبـي       - 41/  1، الكتابسيبويه،  (61)

(، وضـري ؛  608عمرو  ـاب  للخطـأ يف ختـريج اآليـة، والقـراءة ألبـي عمـرو يف السـبعة )ص         
، 110، و146، و111، و11/  1، و101، و-مـن سـورة القمـر     7وسيبويه يستشهد باآليـة  

 .416، و118، و111، و086/  4و

 .088/  4، واخلطيب، معجم القراءات، 181/  1ينظر: أبو نيان، البحر احمليط،  (60)

 )قول احلسن(. 444/  4، و071/  0 ،الكتابسيبويه،  (61)
؛ و  يو ـ  حمقـ  الكتـاب القـراء ني هنـا،      118/  1، و18/ 0، الكتـاب سيبويه،  ينظر م،ال: (61)

، ، واخلطيـب 011/  8، و101/  7وهما قراءة عيسى وضري . ينظر: أبو نيان، البحر احملـيط،  
 . 67/  6، و416/  7القراءات،  معجم

ري منسـوبة؛ و   نقل سيبويه برواية عيسى قراءة ض 141/  1؛ ويف 041/  1، الكتابسيبويه،  (64)
 7يو قها حمق  الكتاب، وهي قراءة أبي )رعي اهلل عنه( وضري . ينظر: أبو نيان، البحر احمليط، 

 .117/  6القراءات،  معجم، ، واخلطيب67/ 

 .11/  1، الكتابسيبويه،  (61)

 . 117/  1، وابن اجلزري، النشر، 080( ينظر: ابن جماهد، السبعة،  ص 66)

 .161/  0القراءات،  معجم، ؛ وينظر: اخلطيب160و 161 / 0( مكي، الكشف، 67)
 .11/  1من الكتاب،  1احلاشية  (68)

حممـد بـن مـروان؛ وهـو بعـض قـراء أهـل        »(: 061/  1( قال السريايف )شرب كتاب سيبويه، 66)
( الـر نقلـها عـن البحـر احملـيط؛      166/  1؛ وأما  عليقة أ. هارون يف ناشية الكتاب )«املدينة

أن القارئ هو: حممد بن مروان السدي الكويف؛ وهو ال يسـتقيم مـ  نـص سـيبويه      فيفهم منها
 ( جتــويز أن يكــون حممــد بــن مــروان بــن احلكــم 116/  1واستشــهاد ، ويف ضايــة النهايــة )

 [؛ وعال فهو ضري معروف.  ه010] ت 
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 .167و 166/  1، الكتابسيبويه،  (71)
 .066/  1، الكتاب( سيبويه، 70)
 .11/  1، تابالكسيبويه،  (71)

؛ ويف هذا املوعـ  نقـل سـيبويه النسـبة     066/  4، و014/  1، و087/ 1، الكتابسيبويه،  (71)
 .«قراءة أهل مكة اليوم»عن هارون؛ ونقل عنه: أنها 

 .111و 106/  1، الكتابسيبويه،  (74)

 .16/  1، الكتابسيبويه،  (71)

واو  ـغرية بعـد اهلـاء مباشـرة، كمـا      ( عند ا باع الرسم امل،بت يف املصـانف املطبوعـة  وعـ     76)

[، وضريهـا، واأل ـل أن    07] البقـرة:   چپپچرمست واو الو ل يف قراءة نفـص يف:  
  كتب هذ  الواو باحلمرة بقدر احلروف األخرى.  

 .«يقرءون»؛ وفيه: 061/  4، الكتابسيبويه،  (77)
  .06ينظر: القاعي، عبد الفتاب، البدور الزاهرة، ص  (78)

 .046/  0لدمياطي، عحتاف فضالء البشر، ( ينظر: ا76)

 .011و 010ينظر: ابن جماهد، السبعة، ص  (81)
 .76و 71/  7القراءات،  معجم، ( اخلطيب80)
 .06( القاعي، عبد الفتاب، البدور الزاهرة، ص 81)

 .011/  0( ينظر: الدمياطي، عحتاف فضالء البشر، 81)
 .117( ابن جماهد، السبعة، ص 84)

 .046/  0؛ وينظر: الدمياطي، عحتاف فضالء البشر، 06الفتاب، البدور الزاهرة، ص  عبدالقاعي،  (81)

، ونسب «ِبَدِراُ  اأَلْرَ »( للزهري وند  الضم يف 171( نسب الكرماني )شواذ القراءت، ص 86)
( لشيبة عم اهلاء يف املوععني،  ـم عـاد   71/  0ابن خالويه )ععراب القراءات السب  وعللها، 

 ه يضم املوع  األول!. ونسب له أن
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( على أن مسلم بن جندب يضمها 71/  0( نص ابن خالويه )ععراب القراءات السب  وعللها، 87)
 يف مجي  القرآن.

 .66/  1( السريايف، شرب كتاب سيبويه، 88)

 .11/  0( الزجاج، معاني القرآن وععرابه، 86)

 .01/  1، و011، و71، و61و 60/  0( ينظر: أبو علي الفارسي، احلجة، 61)

 . 146، و61/  1، و67/  0( ابن جين، احملتسب، 60)
 .076/  1، وععراب القراءات السب  وعللها 001 - 001ص  خمتصر يف شواذ القرآن،، ( ابن خالويه61)

 .166 - 111/  1( العكربي، ععراب القراءات الشواذ، 61)

 .064/  1، ، والتذييل والتكميل010و 011/  7( أبو نيان، البحر احمليط، 64)
[؛ 71] آل عمـران:   «ُيَؤدُِّهـو »( قرأ الزهري ومحيد األعرج وجماهد )وكلهم نجازي(، وقتـادة:  61)

، وأبو نيان، البحر 077/  1بالو ل بواو يف الدرج. ينظر: القرطيب، اجلام  ألنكام القرآن، 
 ابـن  !؛ ويف«وأبـو جعفـر  »؛ وفيـه:  114/  0القـراءات،   معجم، ، واخلطيب114/  1احمليط، 

؛ ويف «ألبـي جعفـر وجهـان؛ وهمـا: اإلسـكان واالخـتالس      »(: 116/  0اجلزري، النشـر، ) 
، فلم ُينقل عنه الو ل عند «اإلسكان والقصر»(: 011/  0الدمياطي، عحتاف فضالء البشر، )

 القراء!؛ والتنبيه متعني. 

 ن خالويه. واهلل أعلم.ويضاف هلؤالء القراء: مسلم بن جندب؛ بناء على ما سب  نقله عن اب          

 .«مجٌ  اال نني ألن»(: 110/  4، ويقول )«مجٌ  الت،نية ألن»(: 611/  1( يقول سيبويه )66)

 .086/  4، الكتابينظر م،ال: سيبويه،  (67)

 .064/  0( أبو علي الفارسي، احلجة، 68)
الكـوفيني  ؛ ومصـادر  ـراجم القـراء    70 - 66ينظر  فصيل ذلا يف: ابن جماهد، السبعة، ص  (66)

 الوارد ذكرهم.

 .81/ 4، و041/  1، الكتابسيبويه،  (011)
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؛ و  يو   احملق  القراءة، وهي أيضا قراءة األعمش وضري . ينظر: 81/  1، الكتابسيبويه،  (010)
 .011/  4،القراءات معجم، ، واخلطيب144/  1، البحر احمليطأبو نيان، 

 .066/  1، الكتاب( سيبويه، 011)
 ي عدم  حته، ولعل الصواب: "أو من قرأ عليه بصري"!.( كذا؛ وسيأ 011)

 .064/  0، حلجة( أبو علي الفارسي، ا014)
 .144و 141/  0، ضاية النهاية( ينظر: ابن اجلزري، 011)

 . وينظر: التعلي  الساب  على نص د. شليب.116/  0، ضاية النهاية( ينظر: ابن اجلزري، 016)
 .116/  0، األ ول( ابن السراج، 017)
 .11و 11، ص الشاهد وأ ول النحوينظر: احلدي،ي، خدجية، ( 018)

 سقط ما وع  حتته خط من نسخة ابن خروف، ووععه أ. هارون بني معقوفني. (016)
و  يضبط أ. هارون الياء، وعبطت يف طبعر باريس وبوالق بـالتنوين مـ  الكسـر؛ والضـبط            

فإذا قلت "َفْيِعـٌل" قلـت: نـيٌّ    »(: 416/  4امل،بت ألي  مبا قبله، وهو يتناسب م  قول سيبويه )
 .«وشيٌّ وقيٌّ؛ حتذف منها ما حتذف من  صغري "أْنَوى"...، عال أنا ال  صرف ُأَنيَّ

( ال يف 118/  1ب؛ ووردت ناشية يف طبعة بـاريس )  014 تمة من نسخة ابن خروف ل  (001)
عة باريس(، و بعها أ. هـارون  ؛ ا باًعا ملنت طب161/  1املنت؛ وهي ضري واردة يف طبعة بوالق )

 )فيما يبدو(.

  تمة من نسخة ابن خروف. (000)

، والـنص يف نسـخة ابـن خـروف هكـذا:      «َفْيِعالب َفْيَعٌل عاقبت»يف األ ل وباريس وبوالق:  (001)
؛ وهو الصواب؛ وعليه ُيعكس الضبط الذي وععه أ. هارون؛ ومستندي أربعة «عاقبت َفْيَعالب»

نص سـيبويه السـاب  عليهـا، و ـنظري  اآل ـي، ونـص ابـن جـين عليـه يف          أدلة: داللة املعنى، و
 .06/  1املنصف 

 .«للجمي »يف نسخة ابن خروف:  (001)
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، وكذا يف طبعة بوالق؛ وهـو خطـأ  يف الضـبط،    «كما عاقبت ُفْعَلةب للجم  َفْعَلةب»يف األ ل:  (004)
نـص عليـه ابـن     والتصويب من نسخة ابن خروف، وهي على الصواب يف طبعة باريس؛ وقد

 (؛ وم،اهلا: َكَتَبة، وال معنى لـ "َفْعَلة" هنا.06/  1جين يف املنصف )

 .416و 418/  4،  الكتابسيبويه،  (001)
، وينظر: عضيمة، حممـد  011، و011، ص سيبويه عمام النحاةينظر: نا ف، علي النجدي،  (006)

 . 887، ص فهارس كتاب سيبويهعبد اخلال ، 

 ب. 014نسخة ابن خروف ل ، ، الكتابسيبويه (007)

 ورد يف نسخة ابن خروف  عليقان: ش ألسنهم،  ش: مجيًعا. (008)

، «حتريـف »يف نسخة ابن خروف: ش فيها؛ ونقلـه أ. هـارون عـن النسـختني أ وب، وقـال:       (006)
وليس األمر كما ذهب عليه األستاذ، بل "فيها" يكون املراد به حترُّك الواو؛ فتمتن  من القلب كما 

 ْيل.يف: َطِو

سقط ما وع  حتته خط من نسخة ابن خروف، ووععه أ. هارون بني معقوفني؛ ويدل على  (011)
 .«وقول اخلليل أعجب علّي»سقوطه قول سيبويه يف آخر النص: 

 يف نسخة ابن خروف: ش فأ لها. (010)
 كذا؛ واإلعراب يقتضي نصبه مفعوال به؛ ولكنه على نكاية الرف . (011)

 ش قوم عند ب. يف نسخة ابن خروف:  (011)
)بـاريس(   الكتـاب  و"ب" رمز البن السراج؛ أي: نسخة ابن السـراج مـن كتـاب سـيبويه. ينظـر:          

 .47/  0، الكتاب، هارونأ. مقدمة ، والنص منقول يف viii ص  0مقدمة احملق  ج 
 يف نسخة ابن خروف: ش البناء عند ب. (014)

    رد يف نسخة ابن خروف.( 011)
ن خروف بالياء؛ ويف احلاشية ش: ت. )أي: يف الشرقية بالتاء "حتمله"، وهو ما يف منت نسخة اب (016)

 أ بته أ. هارون(.



 د. بدر بن حمّمد بن عّباد اجلابري

 51                                       م  1031نوفمرب   –هـ 3415 حمرم – احلادي عشرالعدد 

 ؛ و  يشر عىل اختالف النسخ.«وقد»يف منت نسخة ابن خروف:  (017)

 يف نسخة ابن خروف: ش وجدت. ويبدو أن الربانية بدون التاء. (018)

 ب. 046ل ، ونسخة ابن خروف 166و 161/ 4سيبويه، الكتاب،  (016)

 أي: سيبويه. (011)

 .   166، ص أدب الكا بابن قتيبة،  (010)

 . 087و 086/  0، لزاهرابن األنباري، ا (011)

؛ ويبدو أن الرد البـن كيسـان، وسـيأ ي نقلـه يف الـنص      064/  0ععراب القرآن، النحاس،  (011)
 التالي.  

 .016/   1؛ وينظر: 114/  0ععراب القرآن، النحاس،  (014)

 .«سيد وميت»: يف األ ل (011)

 .171/  1، شرب كتاب سيبويهالسريايف،  (016)

 ؛  طبي .«ميًت»؛ وفيه: 186/  4، شرب كتاب سيبويهالسريايف،  (017)

 ؛ حتريف.«شكر»يف األ ل:  (018)

 .«فيعل»يف األ ل:  (016)

 .174/  1، شرب كتاب سيبويهالسريايف،  (041)

 .171/  1، شرب كتاب سيبويهالسريايف،  (040)

 .06/  1، املنصف، ابن جين (041)

 )سود(.  461/  1، الصحاباجلوهري،  (041)

 .141/  1، االقتضابابن السيد،  (044)
 .«َفْيَعل»( يف األ ل: 041)

 .766و 761/  1، إلنصافاألنباري، ا (046)
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 .11/  0( العكربي، التبيان، 047)

 .118/  0، احملرر الوجيز ابن عطية، (048)

 .464، ص شرب امللوكيابن يعيش،  (046)

 .71/  01، شرب املفصلابن يعيش،  (011)

 .61/  01، شرب املفصلابن يعيش،  (010)

 .110 - 466/  1املمت ، ابن عصفور،  (011)

 .014 - 011/  1الرعي، شرب الشافية،  (011)

 ب. 067/ ل  1/  6، ج التذييل والتكميلأبو نيان،  (014)

 . 108/  0، البحر احمليطأبو نيان،  (011)

 ل قول البصريني والرؤاسي القول األول، وقول الفراء هو ال،اني.كذا؛ وُيخّرج على جْع (016)

 .071و 066املعري، رسالة املالئكة، ص  (017)

 .161املؤدب، دقائ  التصريف، ص  (018)

، 176واملرزباني واليغمـوري، نـور القـبس، ص     ،061/  1/  0، الفهرست النديم، ينظر: (016)
، 017و 016/  4عنبـا  الـرواة،   القفطـي،  ، و1486/  6معجـم األدبـاء،   احلموي، ياقوت، و
 .  011/  0شرب أبيات املغين، سلمه البغدادي يف و، 81/  0، بغية الوعاةالسيوطي، و

احللقة املفقودة، مكرم، عبدالعال سا ، ، و11ص ، ، نشأة النحوالطنطاوي، حممد :م،ال ينظر (061)
؛ وضريهـا  11، ص العربـي  الوسـيط يف  ـاريخ النحـو   األسعد، عبدالكريم حممد، ، و410ص 

 ك،ري.     

، وهـارون، عبـد السـالم حممـد، مقدمـة      41كتاب سيبويه وشرونه، ص احلدي،ي، خدجية،  (060)
 .04/  0 ،الكتابحتقي  
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 .010نا ف، علي النجدي، سيبويه عمام النحاة، ص  (061)

 . 601ابن قتيبة، أدب الكا ب، ص  (061)

، 110و 111/  1، وابـن عصـفور، املمتـ ،    14/  1ينظر م،ال: ابن يعيش، شرب املفصل،  (064)
، والسـيوطي،  440/  0، وأبو نيان، ار شـاف الضـرب،   076/  1والرعي، شرب الشافية، 

 .011/  6هم  اهلوام ، 

 .117/  1سيبوية، الكتاب،  (061)

 .18/  6؛ وينظر: ابن يعيش، شرب املفصل، 111/  1األ ول  ابن السراج، (066)

، 661/  1، واألعلـم الشـنتمري، النكـت،    116/  4تاب سيبويه، ينظر: السريايف، شرب ك (067)
ــاف   ــاري، اإلنص ــاب  611/  1واألنب ــربي، اللب ــهيل 68/  1، والعك ــا، التس ــن مال  ، واب

، 664/  1، وأبــو نيــان، ار شــاف الضــرب 461/  4، والرعــي، شــرب الكافيــة 107ص 
والسـيوطي، همـ     ،010ص  ،، والـيمين، ائـتالف النصـرة   041واملرادي، اجلنى الـداني ص  

 .411/  4اهلوام ، 

 .087/  1 ،ينظر: أبو نيان، البحر احمليط (068)

؛ وكذا نسب له يف اإلقناع للسـريايف.  نظـر: ناشـية    087/  1ينظر: أبو نيان، البحر احمليط  (066)
 .111اإليضاب العضدي، ص 

 . 14/  1املربد، املقتضب،  (071)

 .401/  4، و440/  1، و61/  0ينظر: أبو علي الفارسي، احلجة،  (070)

 .61/  0ابن جين، اخلصائص،  (071)

 .116و 118/   4سيبويه، الكتاب،  (071)

 .106/  1السريايف، شرب كتاب سيبويه،  (074)
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ــن بابشــاذ، شــرب اجلمــل، ص  ( 071) ــاري، اإلنصــاف، 710ينظــر: اب ــن 167/  1، واألنب ، واب
، والسـيوطي، همـ    18 / 0، وأبو نيان، ار شاف الضرب 101و 100/  0عصفور، املمت  

 .111/  6اهلوام ، 

/  0/  0؛ وينظر: النديم، الفهرسـت، ج  71و 70( السريايف، أخبار النحويني البصريني، ص 076)
 . 14/  1، والقفطي، عنبا  الرواة، 011، واألنباري، نزهة األلباء، ص 014

رسـة البصـرة،   ، والسـيد، عبـدالرمحن، مد  16( ينظر: املخزومي، مهدي، مدرسة الكوفة، ص 077)
 ؛ ونص يف احلاشية على نقل سيبويه عن الكوفيني!.011ص

يستفاد مما  قدم من  عليقات على نصوص سيبويه أن مطبوعات الكتاب ال،الث هـي مـزيج    (078)
من النسختني الربانية والشرقية؛ على الـرضم مـن ع بـات سـند الروايـة للنسـخة الربانيـة يف        

 مقدمة هذ  الطبعات!.

 .7و 6/  0لكتاب، ا سيبويه، (076)

 . 111/  0النحاس، ععراب القرآن،  (081)

 .87/  1، و101، و41/ 0ينظر: الفراء، معاني القرآن، ( 080)

 .144، و67، و11/  1، و08، و61/  1، و461/  0ينظر: الفراء، معاني القرآن،  (081)

، وقولـه  «- الكسـائي  وهو - املشيخة بعض»(: 181/  1ورد  عيينه بأنه الكسائي يف قوله )( 081)
 .«-الكسائي  أظنه - املشيخة بعض أخربنى وقد»(: 81/  1)

 ، «ونكـى الفـراء عـن بعـض النحـويني     »: 601ينظر م،ال: ابـن قتبيـة، أدب الكا ـب، ص    ( 084)
، وابن األنباري، املذكر واملؤنث، «وقال الفراء: قال الكسائي وضري  من أ حابنا»: 606وص 

 .«كسائيقال الفراء: وقال ضري ال»: 111/  1
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 املصادر واملراجع

ابن األنباري، الزاهر يف معاني كلمات الناس، حتقي : د. نامت  احل الضامن، دار الشؤون  -
 م.0687 ،1ط  ال،قافية العامة،

 هـ0410ابن األنباري، املذكر واملؤنث، حتقي : حممد عبد اخلال  عضيمة، جلنة عنياء الرتاث،  -
 م، القاهرة.0680 -

، 0ط النهاية يف طبقات القراء، بعناية: ج. برجسرتاسر، دار الكتب العلمية، ابن اجلزري، ضاية -
 م، بريوت.1116 -  ه0417

 ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر،  علي : علي حممد الضباع. مصورة. -

  ه0418 ،1ط ابن السراج، األ ول يف النحو، حتقي : د. عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، -
 .ريوتم، ب0688 -

ابن السيد، االقتضاب يف شرب أدب الكتاب، حتقي : مصطفى السقا ود. نامد عبد اجمليد، دار  -
 م، القاهرة.0666الكتب املصرية، 

ابن الفحام الصقلي، مفردة يعقوب، حتقي : عيهاب أمحد فكري وخالد نسن أبو اجلود، أعواء  -
 .الريا م، 1117  -  ه0418 ،0ط السلف،

 -اب اجلمل للزجاجي، حتقي : نسني علي السعدي، رسالة دكتورا  ابن بابشاذ، شرب كت -
 م. 1111جامعة بغداد، 

 .م،  بريوت0681 -  ه0411 ،1ط ابن جين، اخلصائص، حتقي : حممد علي النجار، عا  الكتب، -

ابن جين، احملتسب يف  بيني وجو  شواذ القراءات واإليضاب عنها، حتقي : على النجدي نا ف  -
 هـ، مصر.0186لس األعلى للشؤون اإلسالمية، وآخرين، اجمل

اهلل أمني،  ملنصف بشرب كتاب الّتصريف للمازني، حتقي : عبراهيم مصطفى وعبد، اابن جين -
 .م0614 -  ه0171 ،0ط عدارة عنياء الرتاث القديم، -وزارة املعارف العمومية 
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بن سليمان الع،يمني، مكتبة ابن خالويه، ععراب القراءات السب  وعللها، حتقي : د. عبد الرمحن  -
 .م، القاهرة0661  -  ه0401، 0ط اخلاجني،

 -ابن خالويه، خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البدي ، حتقي : برجسرتاسر، مكتبة املتنيب  -
 القاهرة. مصورة. 

ابن خروف،  نقيح األلباب = شرب كتاب سيبويه املسمى:  نقيح األلباب يف شرب ضوامض  -
خليفة حممد بديري، منشورات كلية الدعوة وجلنة احلفاظ على الرتاث  الكتاب، حتقي :

 من مولد الرسول ) لى اهلل عليه وسلم(، طرابلس، ليبيا. 0411اإلسالمي، 

 -هـ0418 ،0ط املمت  يف التصريف، حتقي : د. فخر الدين قباوة، دار املعرفة،، عصفور ابن -
 بريوت. م،0687

ري الكتاب العزيز، حتقي : الرنالة الفاروق وآخرين، وزارة ابن عطية، احملرر الوجيز يف  فس -
 .1م، قطر، ط 1117 -هـ 0418األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

 م، بريوت. 0666 -   ه0407 ،1ط ابن قتيبة، أدب الكا ب، حتقي : حممد الدالي، مؤسسة الرسالة، -

ت، دار الكا ب العربي، حتقي : حممد كامل بركا، ابن مالا،  سهيل الفوائد و كميل املقا د -
 م.0667 -  ه0187

ختون، هجر املد ود. حممد بدوي يالرمحن الس حتقي : د. عبد ،ابن مالا، شرب التسهيل -
 .م0661 -  ه0401، 0ط للطباعة،

 -  ه0411 ،1ط ابن جماهد، السبعة يف القراءات، حتقي : د. شوقي عيف، دار املعارف، -
 .م، القاهرة0681

 القاهرة. -مكتبة املتنيب وبريوت  -عا  الكتب  ،لابن يعيش، شرب املفص -

نلب،  -شرب امللوكي يف التصريف، حتقي : د. فخر الدين قباوة، املكتبة العربية ، يعيش ابن -
 .م0671 -  ه0161، 0ط



 د. بدر بن حمّمد بن عّباد اجلابري

 11                                       م  1031نوفمرب   –هـ 3415 حمرم – احلادي عشرالعدد 

، ، حتقي : د. رجب ع،مان حممد، مكتبة اخلاجنيار شاف الضرب من لسان العرب ،نيانأبو  -
 .رةم، القاه0668 -  ه0408، 0ط

، وآخرين املوجود حتقي : الشيخ: عادل أمحد عبد ، فسري البحر احمليطأبو نيان، البحر احمليط =  -
 .م، بريوت0661 -  ه0401 ،0ط ،دار الكتب العلمية

 -  ه0406 ،0ط ، حتقي : د. نسن هنداوي، دار القلم،1أبو نيان، التذييل والتكميل، ج  -
 .م، دمش 0668

 ، مصورة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.لأبو نيان، التذييل والتكمي -

 -   ه0414د. عبد اهلل بن عمر عبراهيم، اجملم  ال،قايف،  ، حتقي :، اإلضفاللفارسياعلي أبو  -
 م، أبو ظيب.1111

 ،1ط حتقي : د. نسن شاذلي فرهود، دار العلوم، ،علي الفارسي، اإليضاب العضدي وأب -
 .م0688 -  ه0418

 حتقي : د. عو  بن محد القوزي، مطبعة األمانة، ،التعليقة على كتاب سيبويه، علي الفارسيأبو  -
 .م، القاهرة0661 -  ه0401 ،0ط

حتقي : بدر الدين قهوجي وبشري نوجيا ي، دار  ،احلجة للقراء السبعة علي الفارسي،أبو  -
 .دمش  ، ه 0417 ،0ط املأمون للرتاث،

 -  ه0401 ،0ط النحو العربي، دار الشواف، األسعد، عبد الكريم حممد، الوسيط يف  اريخ -
 .م، الريا 0661

احملسن سلطان، معهد  حتقي : زهري عبده، ألعلم الشنتمري، النكت يف  فسري كتاب سيبويا -
 .م، الكويت0687  -  ه0417 ،0ط ،املخطوطات العربية

 ،1ط بة املنار،األنباري، نزهة األلباء يف طبقات األدباء، حتقي : د. عبراهيم السامرائي، مكت -
 .م، الزرقاء0681 -  ه0411
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األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني: البصريني والكوفيني، ومعه كتاب:  -
م، 0687 -  ه0417، حملمد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية «االنتصاف من االنصاف»

  يدا. -بريوت 

 -  ه0164، شوال 14جملة جمم  اللغة العربية، ج  األنصاري، أمحد مكي، سيبويه يف امليزان، -
 م.0674نوفمرب 

األهوازي، مفردة يعقوب بن عسحاق احلضرمي، حتقي : د. عمار أمني الددو، جائزة دبي  -
 .م 1116 -  ه0411، 0ط الدولية للقرآن الكريم،

تبة السالم حممد هارون، مك حتقي : عبد ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لبغداديا -
 .القاهرة، م0667 -  ه0408 ،4ط اخلاجني، مطبعة املدني،

البغدادي، شرب أبيات مغين اللبيب، حتقي : عبد العزيز رباب وأمحد يوسف الدقاق، دار املأمون  -
 م، دمش .0688 -  ه0417للرتاث، 

الغفور عطار، دار العلم  حتقي : أمحد عبد ،الصحاب ) اج اللغة و حاب العربية( جلوهري،ا -
 .م، بريوت0661 ،4ط ،لمالينيل

 م.0674 -  ه0164، خدجية، الشاهد وأ ول النحو يف كتاب سيبويه، طب  جامعة الكويتاحلدي،ي،  -

 احلدي،ي، خدجية، كتاب سيبويه وشرونه، مصورة. -

جامعة بغداد،  -احلدي،ي، خدجية، موقف سيبويه من القراءات واحلديث، جملة كلية اآلداب  -
 م. 0670 - 0671ول، العام ، اجمللد األ04العدد 

عرشاد األديب عىل معرفة األريب، حتقي : د. عنسان عباس،  معجم األدباء، ياقوت ،احلموي -
 .0م بريوت، ط 0661، 0ط دار الغرب اإلسالمي،

 .م، دمش 1111 -  ه0411 ،0ط اخلطيب، عبد اللطيف، معجم القراءات، دار سعد الدين، -

 ضرمي، حتقي : أ. د. نامت الضامن، دار ابن اجلوزي،الداني، مفردة يعقوب بن عسحاق احل -
 . ه0416 ،0ط



 د. بدر بن حمّمد بن عّباد اجلابري

 15                                       م  1031نوفمرب   –هـ 3415 حمرم – احلادي عشرالعدد 

الدمياطي، عحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، حتقي : د. شعبان حممد عمساعيل، عا   -
 .م، القاهرة0687 -هـ 0417 ،0ط بريوت ومكتبة الكليات األزهرية، -الكتب 

ور احلسن وآخرين، دار الكتب العلمية، الرعي، شرب شافية ابن احلاجب، حتقي : حممد ن -
 م، بريوت.0681 -  هـ0411

 صحيح و علي : يوسف نسن عمر، الرعي، شرب الكافية = شرب الرعي على الكافية،  -
 .وتبري -مطاب  الشروق 

الرعيين، اجلم  والتوجيه ملا انفرد به يعقوب بن عسحاق احلضرمي البصري، حتقي : د. ضامن  -
 .م، عمان1111 -  ه0411، 0ط ار،قدوري احلمد، دار عم

، 1ط الزبيدي، طبقات النحويني واللغويني، حتقي : حممد أبو الفضل عبراهيم، دار املعارف، -
 .م، مصر0684

  ه0418 ،0ط الزجاج، معاني القرآن وععرابه، حتقي : د. عبد اجلليل عبد  شليب، عا  الكتب، -
 .م0688 -

يل وعيون األقاويل يف وجو  التأويل، حتقي : الزخمشري، الكشاف عن نقائ  ضوامض التنز -
 .م0668 -  ه0408، 0ط عادل أمحد عبد املوجود وآخرين، مكتبة العبيكان،

سبط ابن اخلياط )عبد اهلل بن علي(، املبهج يف القراءات ال،مان وقراءة األعمش وابن حميصن  -
، جامعة أم القرى، واختيار خلف واليزيدي، رسالة دكتورا ، ععداد: وفاء عبد اهلل قرماز

 م.0681 -  ه0411
  .ARABE 6499)نسخة ابن خروف(، املكتبة الوطنية بباريس، برقم:  سيبويه، الكتاب -

 ،م0688 -  ه0418 ،1ط السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، حتقي : عبد ،سيبويه، الكتاب -
 .القاهرة

 ، باريس.م0880، حتقي : هر يوغ درنربغ، املطب  العامي سيبويه، الكتاب -
 . ه 0106، طب  بوالق، سيبويه، الكتاب -
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 -  ه0188 ،0، طالسيد، عبد الرمحن، مدرسة البصرة النحوية نشأ ها و طورها، دار املعارف -
 .م، مصر0668

السريايف، أخبار النحويني البصريني ومرا بهم وأخذ بعضهم عن بعض، حتقي : د. حممد عبراهيم  -
 .م0681 -  ه0411، 0ط البنا، دار االعتصام،

السريايف، شرب كتاب سيبويه، حتقي : أمحد نسن مهدلي وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية،  -
 .م، بريوت 1118 -  ه0416، 0ط

السيوطي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، حتقي : حممد أبو الفضل عبراهيم، مطبعة  -
 .م0664 -  ه0184، 0ط عيسى البابي احلليب وشركا ،

العال  هارون ود. عبد حممد السالم هم  اهلوام  يف شرب مج  اجلوام ، حتقي : عبد، طيلسيوا -
بريوت،  -سا  مكرم، يف اجلزء األول، وانفرد األخري بتحقي  بقية األجزاء، مؤسسة الرسالة 

 م.0687 -  ه0417، 1ط
ة وآ ار  يف شليب، عبد الفتاب، أبو علي الفارسي نيا ه ومكانته بني أئمة التفسري والعربي -

  .، جدةم0686 -  ه0416 ،1ط القراءات والنحو، دار املطبوعات احلدي،ة،
 .م0687 -  ه0418 ،1ط نشأة النحو و اريخ أشهر النحاة، دار املنار،، الطنطاوي، حممد -
 -  ه0180الطوسي، التبيان =  فسري التبيان، حتقي : أمحد نبيب العاملي، مطبعة النعمان،  -

 م، النجف.0661
د التواب، رمضان، أسطورة األبيات اخلمسني يف كتاب سيبويه، جملة اجملم  العلمي العراقي، عب -

 م.0674 -هـ0164، 14اجمللد 

 .م، القاهرة1114 -  ه0411ألسلوب القرآن، دار احلديث،  عضيمة، حممد عبد اخلال ، دراسات -
 -هـ0161، 0ط ادة،عضيمة، حممد عبد اخلال ، فهارس كتاب سيبويه ودراسة له، مطبعة السع -

 . م0671
 -  ه0407 ،0ط العكربي، ععراب القراءات الشواذ، حتقي : حممد السيد عزوز، عا  الكتب، -

 .م، بريوت0666
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 العكربي، التبيان يف ععراب القرآن، حتقي : علي البجاوي، طب  عيسى البابي احلليب. -

اإلله نبهان،  طليمات و د. عبدحتقي : ضازي خمتار  ،لعكربي، اللباب يف علل البناء واإلعرابا -
م. من مطبوعات 0661 -  ه0406 ،0ط بريوت، -دار الفكر املعا ر ودمش   -دار الفكر 

 مركز مجعة املاجد لل،قافة والرتاث بدبي.

، 1طعمر، أمحد خمتار، ومكرم، عبد العال سا ، معجم القراءات القرآنية، طب  جامعة الكويت،  -
 .م0668 -  ه0418

 اني القرآن، حتقي : أمحد يوسف جنا ي وحممد علي النجار، دار السرور. الفراء، مع -

القاعي، عبد الفتاب، البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتوا رة من طريقي الشاطبية والدرة،  -
 بريوت. -دار الكتاب العربي

د خالد القباقيب، عيضاب الرموز ومفتاب الكنوز يف القراءات األرب  عشرة، حتقي : د. أمح -
 .م، عمان1111 -هـ0414، 0ط شكري، دار عمار،

، حتقي : د. عبد اهلل بن ، اجلام  ألنكام القرآن واملبني ملا  ضمنه من السنة وآي الفرقانالقرطيب -
 .م، بريوت1116 -هـ0417، 0ط عبد احملسن الرتكي وآخرين، مؤسسة الرسالة،

 -أبو الفضل عبراهيم، دار الفكر العربي حاة، حتقي : حممدنعنبا  الرواة عن أنبا  ال ،لقفطيا -
 .بريوت ،م0686 -  ه0416 ،0ط القاهرة ومؤسسة الكتب ال،قافية،

 بريوت.  -الكرماني، شواذ القراءات، حتقي : د. مشران العجلي، مؤسسة البالغ  -

 بريوت. -اخلال  عضيمة، عا  الكتب  املقتضب، حتقي : حممد عبد، ملربدا -

، 1طالكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو، مطبعة البابي احلليب،  املخزومي، مهدي، مدرسة -
 .م0618 -  ه0177

املرادي، اجلنى الداني يف نروف املعاني: حتقي : د. فخر الدين قباوة واألستاذ: حممد نديم  -
 .م بريوت0661 -  ه0401 ،0ط فاعل، دار الكتب العلمية،
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ن املقتبس يف أخبار النحاة واألدباء والشعراء املرزباني واليغموري، نور القبس املختصر م -
والعلماء، للمرزباني، اختصار: احلافظ اليغموري، حتقي : رودلف زهلايم، نشر: دار فرانتس 

 م. 0664 -  ه0184فيسبادن،  -شتاينر 
 م، بريوت.0661 -هـ0401املعري، رسالة املالئكة، حتقي : حممد سليم اجلندي، دار  ادر،  -
  ه0401 ،1ط ال سا ، احللقة املفقودة يف  اريخ النحو العربي، مؤسسة الرسالة،مكرم، عبد الع -

 .م، بريوت0661 -
مكي، الكشف عن وجو  القرآت السب  وعللها ونججها، حتقي : د. حميي الدين رمضان، طب   -

 م، دمش .0674 -  ه0164 ،جمم  اللغة العربية

 -  ه0414، 0، طلضامن، دار البشائرمكي، مشكل ععراب القرآن، حتقي : د. نامت  احل ا -
 .م، دمش 1111

 -  ه0411، 0ط املؤدِّب، دقائ  التصريف، حتقي : د. نامت  احل الضامن، دار البشائر، -
 .م، دمش 1114

 .م، القاهرة0676 -  ه0166 ،1، طنا ف، علي النجدي، سيبويه عمام النحاة، عا  الكتب -
زي زاهد، عا  الكتب ومكتبة النهضة العربية، النحاس، ععراب القرآن، حتقي : د. زهري ضا -

 .1م، ط 0681 -  ه0411
 .م1116 -  ه0411لندن،  -الفهرست، قابله على أ وله: أمين فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان النديم،  -
اهلذلي، الكامل يف القراءات العشر واألربعني الزائدة عليها، حتقي : مجال بن السيد الشايب،  -

 .م1117 -  ه0418، 0ط لتوزي ،مؤسسة مسا للنشر وا
اليمين، ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة، حتقي : د. طارق اجلنابي، عا  الكتب  -

 .م، بريوت0687 -  ه0417، 0لنهضة، طومكتبة ا




